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Pocsainé  Eperjesi Eszter 
 
Bibliai növénymotívumok az úrihímzéses úrasztali 
terítőkön1 
     

    A Sárospataki Református Kollégium Múzeumában őrzött egyházművészeti 
anyag első darabjai a 19. század végén kerültek be gyülekezeteinkből a gyűjte-
ménybe. Jelenleg csaknem 1000 darab úrasztali terítő, kendő és takaró van 
Múzeumunkban. Az úrihímzéses úrasztali terítők száma közel 300 darab. 
Ezek a terítők felbecsülhetetlen kincsei református egyházunknak. Mi is tulaj-
donképpen az úrihímzés?  
    A 16-17. században – amikor a magyarság legsúlyosabb harcait vívta a török 
ellen –, egy különösen szép, Európában is egyedülálló hímzésfajta terjedt el 
hazánkban. Mintha a terítők szépsége és ragyogása megerősíteni akarná a 
magyar ember  jövőbe vetett hitét, a három részre szakadt ország megmaradá-
sának reménységét. Hazánk az akkori keleti és nyugati világ találkozási pontja 
volt, egyformán érte a stílusáramlatok hatása. Erős nemzeti, művészi kultúra 
és sajátos magyar jelleg kellett ahhoz, hogy textilművészetünk ezen páratlan 
emlékei örökbecsű értékké váljanak. A viszontagságokkal, háborúkkal terhes 
150 éves török uralom korszakára esik a magyar úrihímzés kibontakozásának 
és virágzásának ideje.  
    Vessünk egy pillantást a magyar hímzés történetének kezdetére! Magyaror-
szágon Gizella királynénak, I. István feleségének hímzőműhelye volt a legelső. 
Hiteles bizonyítéka ennek a koronázási palást. A középkor számos zárdájában 
készítettek miseruhákat, különféle egyházi hímzéseket. A 13. században IV. 
Béla királyunk lányáról a Margit-legendában olvashatjuk, hogy a Nyulak-
szigetén /mai Margitsziget/ ebéd után „kézimunkát tesz vala”. Nagy Lajos 
feleségéről, Erzsébetről feljegyezték, hogy „egyházi ruhákat hímez, drágakővel 
és gyöngyökkel kirakva”. Királyi udvarok és apácazárdák után a nemesi ud-
varházakban is kezdett elterjedni ez a pazaran szép hímzés. A 15. századból 
vannak adataink arra, hogy városainkban számos hímzőmester élt és dolgo-
zott.  A magyar királyok, az erdélyi fejedelmek és a főurak udvartartásához 
hozzátartozott a hímzőmester. A hímzők, vagy ahogy régen nevezték, a varrók 
céhe Budán már a korai reneszánszban működött, a vidéki városokban csak 
később alakult meg. A 15 – 17. századi hazai mestereink sorából néhány név: 
Seydenhafter György 1486-ban polgárjogot nyert, és a városi közgyűlés tagja 
lett. Nyilassi Bona nevű varró- és gyöngyfűző mester András nevű inasával 
Egerben működött. Egyetlen női név található a hímzőmesterek sorában, 
Hímvarró Kataliné.  
    A 16. században már mintakönyvek is forgalomban voltak. A legkorábbi 
hímzésmintakönyv: „Furm und Modelbüchlein. Augsburg, 1523”. Ezt a kiadást 
követték Velencében és Németországban megjelent mintakönyvek.  

                                                 
1  Elhangzott Sárospatakon 2008. június 6-án, a Kollégium udvarán létrehozott Bibliai 

Kert megnyitása alkalmából rendezett konferencián.  
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    Az európai reneszánsz legkedveltebb mustrái, mintái így korán eljutottak 
Magyarországra. Itthon a keleti művészet hatásaival keveredve fejlődött ki a 
sajátos magyar hímzés: az úrihímzés. Ez a hímzésfajta díszítette a hölgyek 
ruháját, a férfiak dolmányát, mentéjét. Az arany-ezüst szál csillant meg a 
solymászó hölgyek tarsolyán. Hímzettek voltak az ágytakarók, párnavégek, 
étekfogó kendők; hímzett volt minden, amit igazán szépnek, előkelőnek akar-
tak látni. Így volt ez a református gyülekezetek, eklézsiák életében is. A magyar 
úrihímzés egyik legjellegzetesebb válfaja az úrasztali terítő. Ha egy gyülekezet 
gazdag volt, asszonyai, gyülekezeti tagjai arra törekedtek, hogy minél szebb 
terítőik, klenódiumaik legyenek. Történelmünk viharai következtében sajnos 
minden emlékünk nem maradhatott fenn, de rendkívül gazdag anyagot őriz-
tek meg számunkra az egyházládák mélyei és a parókiális szekrények polcai. 
Ezeket a terítőket csak úrvacsoraosztás alkalmával használták gyülekezeteink-
ben. Ezért maradhatott ránk ez a rendkívül gazdag úrihímzéses terítőanyag, 
évszázadok távlatából hirdetve a kor asszonyainak hűségét, igényét, adakozó 
kedvét. Míg a világi textíliák díszítése a kor követelményeinek megfelelően 
változott, a református egyház textíliáin ez a hímzésfajta a 19. század elejéig 
élt. Az úrihímzéses úrasztali terítők megőrizték hímzőművészetünk három 
évszázadának történetét.  
      A református templomok úrasztali terítőinek mintája a négy sarokból kiin-
dulva középfelé halad, dús virágokat és leveleket hordozva hajlékony szárán. 
Az oldalakra általában hangsúlytalanabb virágminta került. Sokszor gazdagon 
hímezték a terítők közepét, ráhímezve az adományozó nevét, a készítés idejét, 
bibliai idézeteket és különféle szimbólumokat.  
    Az úrasztali terítők, keszkenők általában lenvászonból, vagy patyolatból – a 
mai lenbatiszt őse – készültek. A len és a pamutszövetek közül a különböző 
vastagságúakat más-más célra használták, és a leírásokban elnevezésük is 
különbözött. Az, hogy finomabb vagy durvább szövetet alkalmaztak, inkább 
függött viselőjük társadalmi helyzetétől, semmint az alkalomtól, amikor hasz-
nálták. Patyolat volt a neve a legfinomabb fonalú, de ritka szövésű pamutszö-
veteknek. A gyolcs, valamivel durvább, vastagabb anyagot jelentett, míg a 
vászon lehetett a leghétköznapibb, legdurvább közöttük. Ezen túl természete-
sen még számos anyagfajta és elnevezés ismert, pl. pálcás gyolcs, ami csíkozot-
tat jelent, zörgő gyolcs, amin keményített patyolatot kell érteni. A díszruhák, 
paplanok, függönyök, asztalterítők mintás vagy sima bársonyból, brokátból, 
nehéz, fénylő atlaszselyemből készültek. A különlegesen szép párnahuzatokat 
fehér, vagy világos színű selyem taftból is készítették. 
    A hímzések vont arannyal, vagy vont ezüsttel – skófiummal – sodratlan 
vagy sodrott selyemfonállal és nagyon ritka esetben gyapjúfonállal készültek. 
A 17. századi hímzések technikáját vizsgálva azt látjuk, hogy azokon 25 féle 
öltésvariáció fordul elő. 
    A virágos mustrák, feliratok, előforduló alakos ábrázolások gondosan szer-
kesztett egységgé fonódnak össze. Így ma is él és virul a gránátalmabokor, a 
tulipán, a rozetta, szegfű, és sorolhatnám a sok virágot. A szőlőfürtök, kacsok, 
indák, azoknak kunkorodó, kacskaringós szárai mind-mind mutatják, hogyan 
fejlődtek a terítők mintakincsei korról-korra, nagy teret engedve a magyar nők 
teremtő fantáziájának, szívből fakadó hitük megbizonyításának.  
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   Az úrihímzéses úrasztali terítők díszítményei a leggyakrabban növényi 
eredetűek. Ezek között fontos helyet foglalnak el a bibliai növényi szimbólu-
mok. Vannak állati ábrázolások: szárnyas griff; oroszlán; pelikán; szarvas; 
különféle madárábrázolások stb. Kedveltek a gyümölcsdíszítmények.  
 A bibliai növények közül – a teljesség igénye nélkül -  kiemeljük a 
gránátalma, rózsa, szőlő és a szegfű ábrázolást.  

Gránátalma 

 
A gránátalma nagyon sok és változatos ábrázolását megtaláljuk az úrihímzés 
mintáiban. A naturalisztikus zárt gránátalma általában kis méretű, felülete 
nincs tagolva, csészelevél-bóbita koronázza. A zárt gránátalmák sora a terítők 
szegélydíszein gyakori. Az úrihímzésben a gránátalma egységes felületének 
fellazítására törekedtek. Ennek első fázisa, hogy a színezéssel három vagy öt 
részre tagolt gyümölcs cikkeit elválasztották. Azután a gránátalma külső kon-
túrja mozdult meg: karéjos lett vagy fogazott. Előbbinél a mandorla alakú 
középrész elvékonyodott, utóbbinál a két oldalrész vált keskeny fogazott levél-
lé, a közép pedig kerek, tömör, geometrikus mintával varrottá. A gerezdek 
között szabadon maradt sávot gyakran pöttysorok díszítik, a három gerezdre 
osztottnál éppen úgy, mint az ötgerezdesnél. A gránátalmát koronázó levelek a 
gyümölcs stílusához igazodnak. A zárt, gömbölyű almák apró levelei natura-
lisztikus hármas levélkék. Gyakran kétféle színnel hímezték. Az úrihímzéses 
úrasztali terítőkön a gránátalmát a leggyakrabban tulipánnal koronázták. Né-
ha a kis levelek megsokszorozódtak és szegfű alakot vettek fel. A tulipánná 
vagy szegfűvé változott korona a stilizált, fellazított, mozgalmas rajzú gránát-
almák járuléka. A gránátalma és a tulipán az életnek, az örökké újjáéledő élet-
nek a jelképe.  
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Szőlő – szőlőfürt 

 
Szőlőfürtös minta ritkán fordul elő a magyar úrihímzéses terítőkön. A bogyó-

fürtös díszítmény felrepedt gránátalmából stilizálódott. Mindjobban elvesztet-

te alma jellegét és szőlőfürthöz lett hasonlóvá. Gyakori a szőlőtőke ábrázolás 

és a kenyér szimbólum. A terítők sarkait, illetve közepét díszíti szőlőindás 

motívum. Utóbbi esetben a vallási szimbólumot jelentő kelyhet ábrázolják.  
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Szegfű 

 
Legtöbbször naturalisztikus rajzú, dús virágként, oldalnézetben ábrázolják, de 

stilizált dekoratív motívumként is megtaláljuk a hímzések mintáin. A nagyobb 

virágok egyhangú felületét a színek vagy egy szín arany és ezüst variálásával, 

más esetekben az öltésfajtákkal való mintázással tették változatossá. A szegfű 

motívumok a magyar hímzések mintáin sokféle alakban szerepelnek.  

 

  

Rózsa 

 
A rózsa alapformája kétféle. A kinyílt rózsát teljes kerekségében szemben áb-

rázolták. Oldalnézetben való ábrázolása inkább csak a 18. századtól használa-

tos. A rozetta a rózsának stilizált formája. Mindig szemben ábrázolt virág az 

úrihímzésben. Rajza merev, sematikus, lehet egy vagy két sziromsoros. Egyik 

változata a küllős rozetta, ez onnan kapta a nevét, hogy a virágszirmok között 

kilátszó csészelevelek hegyes végei a virágnak küllős beosztást adnak.  
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Ezek a páratlan szépségű úrasztali terítők nemcsak a magyar kálvinizmusnak 
meghatóan szép alkotásai, hanem az egyetemes magyar múltra, művelődésre 
jellemző örökbecsű emlékek.  
 
(A hímzés rajzokat Rádainé Bodnár Katalin készítette.) 
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