
S. LACKOVITS EMŐKE 

VESZPRÉM MEGYE TEXTILMŰVÉSZETE I. 

A BALATONFÜREDI REFORMÁTUS TEMPLOM 
ÚRASZTALI KENDŐI 

I. 
Hazai hímzőművészetünk elmúlt századainak 

tanulmányozására - írta 1936-ban Palotay Gertrúd 
— legalkalmasabbak a református úrasztali terítők és 
kendők, mint a kor jellegzetes magyar munkái, ame
lyek nem különböznek a világi használatra szánt kora
beli fonalas munkáktól.1 Az alábbiakban ehhez a 
megyénkben is alig ismert 17—18. századi hímzőmű
vészethez szolgálunk néhány adalékkal, a balatonfü
redi református egyház úrasztali kendőinek bemuta
tásával. 

Az úrasztali kendőket Úrvacsora osztás alkalmával 
használták, az Urasztalára kerülő úrvacsorai edények 
(klenódiumok) letakarására. Nagyságra és formára 
hasonlóak vagy megegyeznek a kehely takarókkal, 
velumokkal. Egy-egy egyház általában több ilyen, 
különböző korú kendővel rendelkezett, amelyek kö
zött felirattal és évszámmal ellátottak, de enélküliek 
is számosan előfordultak. A jegyzőkönyvekben gya
korta olvasható a kendők ajándékozására vonatko
zó bejegyzés, amely a gyülekezet életére is fontos 
adatokat szolgáltat.2 

Ezek az úrasztali kendők színükben és díszítmé-
nyeikben a liturgia által nem megkötöttek, nemegy 
közülük világi használatra készült, s csak később, 
kegyes adományként került az egyház birtokába. 
Ezért adhatnak képet területünk korai textilművé
szetéről, arról a motívumegyüttesről, amely később, 
a 19. században és a 20. század elején a népi hímzé
seken jelenik meg: többnyire a párnahajakon és a 
halottas lepedőkön.3 

A két világháború közötti időszakból Palotay 
Gertrúd kutatásai nyomán vált ismertté a református 
úrasztali térítőknek és kendőknek egy csoportja4 , az 
1934. évi Országos Református Kiállítás anyagának 
ismertetését követően.5 Ezt azonban jóval megelőz
ték a múlt század második felében Römer Flóris 
figyelemfelkeltő sorai.6 Az újabb kutatások és fel
dolgozások közül Takács Béla összefoglaló tanul
mánykötete a legalaposabb7, de ezt megelőző munkái 
is uj adatokkal gazdagították e textíliákról eddigi 
ismereteinket, elsősorban Észak-magyarországi vonat
kozásokkal8 . 

Az úrihímzésekkel foglalkozó munkák a hasonló 
ékítményű és technikájú úrasztali kendőket, térítő
ket is megemlítik.9 

E kendők nagy többsége a 17. és a 18. században 
készült, alapanyaguk finom fehér gyolcs, patyolat 
vagy száda „bulyavászon". Szélükön esetenként fém
szálból készített (arany-, ezüstszál), 1,5—2 cm széles 
vertcsipke található. Díszítményeik általánosan a te
rítők sarkaiban helyezkednek el, de gyakorta előfor
dul a szélek közepén lévő ékítmény, vagy a kendő 
közepének díszítése is. Ha felirat és évszám is talál
ható, az a szélekre, vagy a középre került. Öltéstech
nikájuk a laposöltés és ennek változatai. A hímző
fonal a színes (ekrü, vörös, kék, zöld) selyemfonal, az 
arany- és ezüstszál. A korai darabok selyemmel, 
selyemmel és fémszállal, míg a későbbiek már kizáró
lagosan fémszállal varrottak1 ° 

Ezeknek az úrasztali kendőknek és térítőknek 
nagy többsége abba a sajátosan egyedülálló magyar 
hímzésfajtába tartozik, amelyet összefoglalóan ,,úri 
hímzésnek" neveznek. Ez a hímzésfajta a református 
textíliákon a 18. században is továbbélt, sőt hatása 
még a 19. századi munkákon is érzékelhető, a magyar 
jellegű művészet iránti ragaszkodás kifejezője ként.11 

A motívumkincs egyrészt az olasz reneszánsz orna
mentikából (felületeket betöltő, beosztó indaháló, 
egyes részek kihangsúlyozása, arányos szerkezet, átte
kinthető kompozíció, uralkodó növényi díszítmé-
nyek), másrészt a keleti, török mintakincsből (gazdag, 
csillogó hímzés, islógok használata, középfelé hajló 
sarokdíszítmények, aszimmetria, stilizált ábrázolású 
keleti növényi díszítmények, valamint a növényi ele
meknek másik növényi elemmel való kitöltése) táplál
kozott. A kései készítményeken barokk hatások is 
érzékelhetők. 

E vászonalapra hímzett textíliák többsége nem 
hímzőműhelyből és nem is hivatásos hímzőmesterek 
kezéből került ki. Alkotóik többnyire ismeretlenek, 
felirataik vagy a jegyzőkönyvi bejegyzések legfeljebb 
az ajándékozókat nevezik meg, akik nem voltak 
mindig azonosak a készítőkkel, a nemesi udvarházak, 
parasztporták és polgári otthonok asszonyaival, leá
nyaival. 

II. 

A balatonfüredi református egyház három korai 
úrasztali kendőt birtokol. Természetesen ma már 
használaton kívüliek. Mindhárom fehér patyolatra Ül. 
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gyolcsra fémszállal (arany, ezüst) és selyemszállal 
hímzett. Az egyház levéltárában található feljegyzések 
között mindössze a következő olvasható: ,,A füredi 
Reformata Ekklésia ugy nevezett Ingo és Ingatlan 
Jószágai mellyeket fel jegyzett, s emlékezetben ha
gyott. Szép Gergely a füredi Ekklésiának 1796dik 

Észt. Szept. In augural tátott Prédikátora. 

Anno 1792. d. 14. xbris. Az Ekklésia Elöljáró je
lenlétekben megvizsgáltatván az Uri Szent Vatsorahoz 
tartozó edények s keszkenők im e következendők ta
láltattak. 

1. Egy ezüst pohár. 2. Egy nagyobb és kisebb ezüst 
tányér. 3. Három ónból készült kannák. 4. Nagy fejér 
abroszok, mellyeknek hárma Sávolos a negyedikje 

vászon. 5. Három selyemből készült keszkenők.cC. 
Egy paplan formára két fele selyemből ugy mint a 
közepe kék a széle veres selyemből arany csipkére, ß. 
Egy egészen kék selyemből ezüst csipkére illyen 
Írással: Nádudvari Josef ajándékozta s azt 1769. 
Egy zöld selyem fejér virágú, illyen felyül Írással 
N:SAD:W£:a;:s 1782. 6. Öt fejér keszkenők. oC. 
Egy patyolat tiszta arany fonállal varrott, ß. Egy 
patyolat arany és ezüst fonállal varrott. 7. Egy pa
tyolat arany és selyem czernával varrott, ű. Egy 
gyolts köröl czernával varrott illyen Írással : Komaro
mi Éva ajándékozta. 77. Egy hosszú fejér patyolat. 

A templomba a kereszteléshez való edények: 1. 
Egy tál. 2. Kánná. 3. Egy arany csipkével körül vé
tetett selyem takaró."12 

1. ábra. Fehér patyolatra aranyszállal hímzett gránátalmás úrasztali kendő Balatonfüred. 
Abb. 1. Altartuch aus weissem Batist mit Granatäpfeln gestickt mit Goldfasern, aus Balatonfüred. 
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2. ábra. Fehér patyolatra arany és ezüstszállal hímzett török körtés úrasztali kendő' Balatonfüred. 
Abb. 2. Altartuch aus weissem Batist mit türkischen Birnenmotiven, gesticht mit goldenen und silbernen Fasern aus 

Balatonfüred. 

Az inventárium további része elemzésünk szem
pontjából érdektelen. A gazdag felsorolásból jelen
leg két adat érinti munkánkat: a megnevezett öt fehér 
keszkenő, s ezen belül is az első három: a patyolatra 
aranyfonállal, arany-ezüst fonállal és selyem arany 
cérnával hímzettek. 

Az első urasztali kendő teljes egészében arany 
szállal hímzett. Négy sarkában egy-egy virágbokor 
helyezkedik el, amely jobbra és balra hajladozó két-
két gránátalmából áll. A balra hajló főszár indából 
indul ki. Az alapinda után jobbra ismét egy másik 
szár hajlik, fölötte jobbra is, balra is hullámos szélű 
levél látható. Ezt követően balra egy nagy, nyitott, 
koronás gránátalmát varrtak, jobbra pedig egy lehajló 
kacsot. Balra egy tömzsi levél, jobbra ismét koronás 
gránátalma ül a szár végén, Ezt követi bal oldalt egy, 
csak a külső oldalán fogazott levél, jobbra pedig egy 
kicsi, egyszerű levélke. A főszár ezután balra hajlik 
és egy gránátalmában végződik, amely alatt jobbra 

egy kis hegyes levél látható. Mielőtt a főszár balra 
dőlne, kiágazik belőle egy harmadik mellékszár, csú
csán ennek is egy nagy, koronás gránátalmával. Vala
mennyi gránátalma bimbóból indul ki, belsejét 
mindkét oldalon belül fogazott levél béleli, amit egy 
külső burok véd. A gránátalma belseje egy kis já-
cintusban (háromkaréjos levél?) végződik, ez az, ami 
koronaként ül rajta. 

A kendő alapanyaga fehér patyolat, öltéstechniká
ja laposöltés (színe, fonáka megegyező). A gránát
almák kerülete, a szár és az indák szalagöltéssel ki-
varrottak, a gránátalmák közepe és koronája pedig 
ferdetáblás laposöltéssel (1. sz. ábra). Mérete: 80x80 
cm. 

A második kendő ugyancsak fehér gyolcsra var
rott. Közepe ennek is üres, a négy sarkában egy-egy 
virágbokor. Velük megegyező virágbokrok találha
tók az oldalak közepén is. Egy-egy virágbokor egy 
csigavonalban meghajló kacsból jobbra és balra ki-
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hajló belső oldalán fogazott levéllel indul. Ezután bal 
oldalra egy kis csigavonal hajlik, majd jobbra és balra 
két-két lehajló török körte következik, amelyek sima 
oldalukkal egymásnak fordított sarlós-fogazott leve
leknek tűnnek. A főág végén az előzőekkel megegye
ző török körte ül. Ebből a főágból jobbra egy, balra 
két mellékág ágazik el, amelyeknek végén az előzőek
kel megegyező török körte látható. A főág jobb és 
bal oldalára egy-egy levelet, valamint csigavonalba 
hajló egy-egy kacsot is elhelyeztek. A jobb oldali 
mellékágon jobbra-balra három ágra szétnyíló levél 
végén egy-egy bóbita (gömböcske, tetején három 
függőleges vonal) díszlik. A bal oldali alsó mellékág 
bal oldalán hasonló a bóbita és a levél, jobb oldalán 
egy csigavonalú kacs, belőle pedig száron ülve egy-egy 
bóbitácska ágazik ki. Ez valamennyi virágbokron 
megismétlődik. Mindeniknél erősen kopottak a mel
lékágak levelei, csak egy-egy részlet látható, felismer
ni alig lehet, inkább csak következtetni az egyes mo
tívumokon megfigyelhető részletek alapján. Az egyik 
virágtő két alsó levele fölött jobbra egy apró, zárt 
gránátalmabimbó található, föléje ugyanitt egy azo
nos levélkét varrtak. Valamennyi török körte csú
csát egy-egy kis bimbócska ékíti. Egy jobb oldali és 
két bal oldali mellékszáron pedig egy kacs és két 
bimbó helyezkedik el. Valamennyi bokornál a jobb 
oldali kihajló alsó mellékszárra egy bimbócskát, fölé
je egy bimbóban végződő levélkét varrtak. 

Öltéstechnikája hasított laposöltés. A szárakat 
indákat szalagöltéssel, a bimbókat sima laposöltés
sel, kitöltéssel, míg a kacsokat fonott vagy szálánvar
rott öltéssel hímezték. A török körték közepét ezüst
szállal, a többit aranyszállal varrták. Mérete: 62 x 66 
cm (2. sz. ábra). 

A harmadik kendő az előzőekhez hasonlóan, 
ugyancsak fehér alapra, gyolcsra hímzett. A másik 
kettővel megegyezően, itt is egy-egy virágbokrot talá
lunk a négy sarokban, amelyek ekrü színű selyemszál
lal hímzett fogazott levélből, s fölötte elhelyezkedő, 
két végén csavart indában végződő fekvő S alakú 
szalagból indulnak ki. Utóbbi aranyszállal varrott. 
A főszár csaknem egyenesen emelkedő, s egy jácintus 
végű zárt gránátalmába torkollik. Rendkívül merev 
az egész mustra. A gránátalma közepe és külső burka, 
valamint a jácintus valamennyi külső levele aranyszál
lal hímzett, közöttük ekrü színű selyemszálas kitöl
téssel. A gránátalma alatt mind jobbra, mind balra 
egy egyszerű levél bújik meg. Mind ezek, mind pedig 
a szárak türkiz színű (halványzöld?) selyemszállal 
hímzettek. A kiindulási alap fölött kevéssel (a jobb 
oldali levélke fölött) feljebb balra a főszárból egy 
stilizált rózsa hajlik ki, amelynek három szirma arany, 
kettő pedig drapp selyemszállal hímzett. A rózsácska 
alatt a szár jobb oldalán levélke, a virág és a szár csat
lakozásánál pedig arannyal hímzett kacs ül. Jobbra 
rövid, merev száron egy zárt gránátalma ékeskedik, 
amelynek alsó része szárcsatlakozásánál esetlen me
revséggel hajlik egy aranyhímes kicsi inda. A gránát
alma formája és nagysága megegyezik a főszáron lé

vővel. E mellékszáron elhelyezkedő gránátalmával 
párhuzamosan balra egy kinyüt szegfű pompázik. 
Közepe és két sziromcsokra arany, másik kettő alsó, 
kihajló apró levélkéivel együtt drapp selyemszállal 
kivarrott. A virág négy sziromcsokorból áll, amelyek 
váltakozva arany és selyemszállal varrottak. Jobb ol
dalon, a gránátalma fölött az előzőhöz hasonló szegfű 
díszlik, mindössze annyiban különbözve, hogy öt 
sziromcsokra van. Két alsó levélkéje közül a bal 
oldali aranyszállal, a jobb oldali selyemmel varrott. 
Ugyanígy váltakoznak a sziromcsokrok is, három 
drapp selyemszállal, kettő pedig aranyszállal hímzett. 
Ezen a mellékágon, a szegfű alatt balra egy kicsi 
zöld levél is meghúzódik. A négy bokor közül egy
eseiben az alsó (jobb oldali mellékágon elhelyezkedő) 
gránátalma kacsocskája arany szál helyett drapp se
lyemszállal varrott. 

Öltéstechnikája: a gránátalma és a virágok török 
laposöltéssel, míg a szárak, kacsok szalagöltéssel, a 
levelek pedig ferdeöltés sorokkal kivarrottak (i. 
sz. ábra). Mérete: 76 x 76 cm. 

Amíg az első és második kendőt kevésbé, addig a 
harmadikat a teljes aszimmetria jellemzi a 
virágbokrok szerkezetét illetően. Az első kendőn 
jobbra is, balra is két-két gránátalma hajlik, ugyanez 
mondható el a második kendő török körtéiről is, a 
harmadik esetben azonban öt virágot találunk a bok
ron, de ezek nem szimmetrikusak a két oldalon, ki
véve a szegfűket. Itt valóban uralkodik a főszár grá
nátalmás végével, míg a mellékszárak merev-esetlenül 
illeszkednek hozzá. 

A mozgalmasság, a lüktető ritmus és hajlékonyság 
egyik kendő díszítményének sem sajátja, azonban az 
első kettő a harmadikhoz viszonyítva mégis mozgal
masnak mondható enyhén hajladozó indáival, a szára
kon ülő kacsokkal, a kacsokról lecsüngő bimbókkai. 
A harmadikat azonban a teljes merevség jellemzi. 
Ahol hajlékonyságot próbált a kacsok alkalmazásával 
elérni az alkotó, ott sem sikerült. Esetlenül illeszked
nek e kacsok a szárhoz, a kompozícióban idegen 
elemként jelenlévők. 

Minden bizonnyal házilag készült munka, bár az 
öltéstechnikája hibátlan, azonban a szerkesztés, a 
formák megalkotása, az alkotóelemek összhangjának 
hiánya kisebb tudásról, felkészültségről, gyengébb 
formakészségről tanúskodik. Mindezek ellenére ezt a 
keszkenőt is a többihez hasonlóan valami esetlen báj, 
harmónia jellemzi. 

Ili 

Az első két kendőt teljes egészében, a harmadikat 
részben varrták fémszállal, amely Palotay Gertrúd 
szerint „a török ízlés elterjedésének tekinthető ,\13 

Ugyanakkor azonban a fémszállal való hímzés 
kedveltségét is igazolja, amelyre vonatkozólag Du-
nántúl-szerte találunk példákat. Elég megemlíteni pl. 
a nagyszámú, fémszállal hímzett pápai református 
úrasztali terítőt. Takács Béla kutatásai során igazol-
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3. ábra. Fehér gyolcsra arany, ekrü és türkiz selyemszállal hímzett gránátalmás-szegfus rózsás urasztali kendő Balatonfüred. 
Abb. 3. Altartuch aus weissem Leinenzcug mit Granatäpfel-Nelken-Rosenmotiven, gesticht mit goldenen ekrü- und 

türkisfarbigen Seidenfaden, aus Balatonfüred. 

ta, hogy a többségükben arany- és ezüstszállal hímzett 
urasztali terítők és kendők a 18. századból valók, 
amikor a fémszál olcsóbbá vált, s ezért a selyemszálat 
csaknem kiszorította a hímzésekből.14 

A három kendőnek a fellelhető urasztali terítők, 
kendők és ismert úrihímzésű textíliák között alig 
megtalálni a párhuzamait. Csak egyes elemek rokon
ságáról beszélhetünk, e három munka helyi alkotás, 
azonban a török és törökös magyar hímzések között 
megvannak az előképeik. A/, egész kompozíció, de a 
mustrák egyes alkotórésze az ismeretes terítők és 
kendők díszítőelemeivel rokon. Ezek szolgálhattak 
az alkotóknak mintául. 

Az eddig ismeretes, s csak elenyésző számban pub
likált dunántúli urasztali kendők, terítők között a 
három füredi kendővel rokon nem található. Némi 
hasonlóság fedezhető viszont fel egy székelyszáldobo
si urasztali kendővel, ahol egy merev főszárból két 
oldalra hajlanak a szegfűk és török körték. De rokon
vonások mutathatók ki még egy felföldi lepedőszél
lel és terítővel, valamint a kispetrii református egyház 
térítőjével is. Míg előbbieken két oldalra hajló török 
körték, kacsok és elölnézetben ábrázolt szegfű, s a 
nagy középvirág helyére kerülő két kis virágocska 
látható, utóbbinál pedig a tőből alul kinövő kacsok 
és levél — valamennyihez hasonló a füredi kendők 
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mustrája. A rokonvonásokat mutató textíliák ábrája 
és leírásai Palotay Gertrúd már idézett munkájában 
megtalálhatók.15 

Ma a kompozíciókat alkotóelemeikre szedjük 
szét, akkor megállapítható az egyes részecskék ere
dete és az előképtől való eltérése. 

Technikailag és a kompozíció szerkezetét tekintve 
legtökéletesebb, legaranyosabb és leggondosabban 
szerkesztett az első kendő, az aranyszállal hímzett 
gránátalmás. A virágok közös tőből fakadók, a kendő 
közepe üres, a négy sarokban hangsúlyos a virágbokor 
díszítmény. Ezek a sajátosságok a törökös magyar 
hímzések jellemzői.16 De törökös magyar vonás a 
vaskos levélábrázolás, a kunkorodó kacsok és a csak 
egyik oldalon fogazott levél is. Mindezek mellett 
török elemek is megfigyelhetők: így pl. a gránátalmák 
felett koronaként elhelyezkedő hármas levél vagy 
jácint, az aszimmetrikus szerkesztés, a síkábrázolás, 
a főszárból páros számmal kiágazó gránátalmák, 
amelyeknek előképe minden bizonnyal az egy tőből 
fakadó, egymást keresztező szárakon ülő gránát
almák voltak. De török sajátosság a tőből kinövő le
vél, vagy a gránátalmák középrészre és keretre 
bontása is.17 

A második kendő fő díszítménye az ún. török kör
te a török kendőknek (tsevre, pesgír, uckur) és a 
magyar úrihímzéses textíliáknak is ékítménye.18 

Hasonlóan az előzőhöz török és törökös magyar sa
játosságokat egyesítő mustra. Török elemei: a közös 
tőből fakadó, szétágazó páros számú virágok, az 
aszimmetrikus ábrázolás, az oldaközepeken is megje
lenő virágbokrok, minden száron, az egész virágtövön 
ismétlődő bóbiták (három függőleges ággal ellátott 
gömböcskék) és a tőből kinövő levelek.19 Törökös 
magyar vonás viszont a nagy hangsúlyos sarokdíszít-
mény, a velük megegyező oidalközépdíszítmények, 
amelyek már a Nyugat-európai vászonhímzésekhez 
állnak közel. A virágbokrok azonos méretűek, a leve
lek vaskosak, legfeljebb csak az egyik oldalon foga-
zottak.20 A török körték merev-szabályosan elrende
zettek, s a szárakat sok apró kacsocska ékíti, amelyek 
barokkos ízt adnak még akkor is, ha túlontúl mere
vek. 

A legvegyesebb és legmerevebb a harmadik kendő 
négy sarokdíszítményként álló virágbokra, ahol a/ 
egyetlen S alakú, viszonylag széles talapzatból ki
induló száron háromféle növényi díszítmény látható, 
aszimmetrikusan és páratlan számban. Míg az előző 
torok elemként" ' . utóbbi törökös magyar jellemző
ként fogható fel22. Török sajátosság továbbá a három 
színnel (ekrü, arany, türkiz) való hímzés és a szögle

tes, fekvő S alak is. Magyar jellegzetesség — törökös 
vonásokat egyesítve — a mustra sarokban történt 
elhelyezése, azonos mérete, a széles alapról való 
kiindulás, az egyszerű, majdnem torz levelek. A 
merevség elsősorban a kisebb technikai tudásnak, a 
minta gyarlóbb lemásolásának tulajdonítható. 

A három kendő díszítményének egy-egy eleme 
nemcsak keleti, hanem európai reneszánsz vonásokat 
is mutat: pl. a gránátalma, szegfű23, így méltán sorol
hatók a jellegzetes magyar úrihímzések csoportjába, 
ha nem is az élvonalbelibe24. Arany- és ezüstszál 
dominál a kendők hímzésén, amelyet a kutatók kevés
bé vélnek tartósnak a selyemnél25, azonban a sok ne
héz megpróbáltatást és üldöztetést kiállott veszprémi 
református egyházmegye balatonfüredi eklézsiája év
századokon át megőrizte ezeket a kendőket, ha nem 
is teljes épségben. E három textília nemcsak fontos 
és uj adat a Bakony- és Balatonfelvidék hímzőművé
szetéhez, hanem tanuja a térségben élők ízlésének, 
egyházuk iránti adakozókészségének, a magyar nyelv
terület hímzőkultúrájához való kapcsolatának is. 

Díszítményeik, kivitelezésük, alapanyaguk és a fel
használt hímzőfonal alapján a három kendő korát a 
17. század végére, a 18. század első felére tehetjük. 
Hozzájuk hasonló úrasztali kendő vidékünkön nem 
található. A pápai gyűjtemény (Dunántúli Reformá
tus Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei) őriz 
16., 17., 18. századi úrasztali kendőket és térítőket, 
de ezek a három füreditől eltérőek, motívumaikbaji 
különbözőek, csak alapanyagukban és hímzéstechni
kájukban megegyezőek2 6 . 

A kutatás során felmerült az a gondolat, hogy a 
hímzett textíliáknak az alkotók környezetében, a va
lóságban meglévő növények szolgáltak-e előképként, 
avagy csak egyszerűen már elkészült kompozíciók 
átvételéről van szó. A hímzések is, a faragások is 
sokféle jelképet ábrázolók, pl. a gránátalmát mint a 
szerelem, a termékenység összetett jelképét27. 
Ugyanezen szimbólumok a kor (a 16 18. század) 
legüldözöttebb, mégis legkedveltebb költészeti reme
keiben, a virágénekekben is általánosan meglévők. 
De az itt megénekelt, viszonylag nagyszámú virág a 
textíliákon is megjelenő28. Ha a virágminta nem is 
mindig a természetből vett, azért elképzelhető, hogy 
a termesztett virággal azonosított29, hisz a kora
beli virágoskertekből ismert adatok alapján feltételez
hető, hogy a virágos nyelv és a virágábrázolás 
megfelelő környezet híján nem létezett volna30. 
Tehát a meglévő ábrázolások és a szűkebb vagy 
tágabb környezetben látottak egyaránt ihletőivé vál
tak e textilművészen emlékeknek. 
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Fényképfelvételek: Bakonyi Múzeum fotótára, Róka Lajos 

EMŐKE S. LACKOVITS: 

TEXTILKUNST DES KOMITATS VESZPRÉM I. 
DIE ABENDMAHLSTISCHDECKEN DER REFORMIERTEN GEMEINDE ZU BALATONFÜRED 

Die „reformierten" Abendmahlstischdecken zeigen am 
umfassendsten das Bild der Textilkunst des 17-18 . Jahr
hunderts auf. Sie waren in Farben und Ornamenten durch 
die Liturgie nicht bestimmt, so sind sie mit den alltäglichen 
(profanen) Textilien identisch. (Die Herrenmahlstischdecken 
unterscheiden sich von den profanen nicht!) Zu der Geschich
te der Leinenstickerei im Komitat Veszprém geben die drei 
Herrenmahlstücher der reformierten Kirche in Balatonfüred 
wichtige, ergänzende Beiträge. Darüber hinaus liefern sie ein 
gutes Beispiel über den Geschmack der Reformierten in die
ser Gegend und über die Beziehungen zu der ungarischen 
Stickereikunst dieser Epoche (17.-18. Jh.). 

Alle drei gestickten Tücher sind aus feinem weissen 
Leinwand. (Batist). Die Grösse ist ca. so, wie die der Kelch

decken und der Velum. In Form sind sie quadratisch. 60 x 60 
oder 80 x 80 cm. 

Das erste Tuch ist mit Goldfaden gestickt. In allen vier 
Ecken prangen offene Granatäpfel, die in dreizweigigen 
Hyazinthen enden und ausserdem breite und zackige blät
tertreibende Büsche. 

Das zweite Tuch ist mit Gold und Silberfaden gestickt 
worden. In allen Ecken finden wir je vier „Türkenbirnen" 
mit kleinen Ranken und mit kugelförmigen Ornamenten 
und Büsche mit dicken, -auf der einen Seite zackigen Blät
tern. Diese Büschcen sind auch auf der Mitte jeder Seite zu 
sehen. 

Das dritte Tuch ist mit Gold und ekrü - (beige) tür
kisfarbigen Fäden geschmückt. In allen Ecken ist je ein blü-
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hender Busch, auf dessen Hauptzweigende ein geschossener 
Granatapfel sitzt. Ausserdem befinden sich auf den Nebenz
weigen: Rose, Nelke und ein geschlossener Granatapfel. 

Das erste Tuch wurde mit türkischem Plattstich gemacht. 
(Vordere und Kehrseite gleich.) Die Mitte und die Krone der 
Granatäpfel sind mit Schrägstich gestickt. Der Umfang der 
Äpfel und die Ranken sind mit Bandstich gefertigt worden. 

Die zweite Decke ist mit gegeneinader versetzten Platt
stich gestickt. Die Zweige und Äste sind mit Bandstich, die 
Knospen mit Füllung die Ranken mit gesponnenem Stich 
vollendet worden. 

Das dritte Tuch hat folgende Stichtechnik: die Blumen 
und die Granatäpfel sind mit türkischem Plattstich, die 
Zweige und Ranken mit Bandstich, die Blätter mit Schräg
stich gefertigt. 

Jedes Tuch ist asymetrisch geschaffen worden. Diese 
Asymétrie ist besonders ausgeprägt bei den Büschen des drit

ten Tuches. Kein Ornament dieser Tücher hat sehr bewegte 
Form. Doch das erste und das zweite Tuch haben diese Eigen
schaft in kleinerem Masse, - im Vergleich zu der ausseror
dentlichen Starre des dritten Tuches. 

Betrachten wir das Stickgarn, die gestickten Motive, die 
Konstuktion der Ornamente und die Ausführung (Stich
technik), - können wir auf allen drei Stücken östliche 
türkische und europäische Renaissancemotive entdecken in 
eigenständiger ungarischer Aufarbeitung (Darstellung). 

Alle drei Tücher gehören zu der Gruppe der Textilien 
der alten ungarischen Stickerei. Mit ihren Konpositionen 
verteten sie zur Zeit eine einmalige Variante. Diese kunst
historischen Textilien sind vermutlich Ende des 17. oder am 
Anfang des 18. Jahrhunderts am Ort gemacht worden und als 
eine dankbare Gabe kamen sie in den Besitz der reformierten 
Gemeinde zu Balatonfüred. 
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