
MAGYAR PROTESTÁNS PAPI ÖLTÖNY 

TÖRTÉNETE. 

Í R T A : 

Dr. PAYR SÁNDOR. 

S O P R O N . 

NYOMATOTT SZÉKELY ÉS T Á R S A KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 

1935, 





A 

MAGYAR PROTESTÁNS PAPI ÖLTÖNY 

TÖRTÉNETE. 

Í R T A : 

Dr. PAYR SÁNDOR. 

S O P R O N 

NYOMATOTT SZÉKELY ÉS T Á R S A KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 

1935. 





ELŐSZÓ. 
Most öt éve sok szó esett evang. papi öltönyünk kötelező 

egyöntetűségéről. Dr. Stráner Vilmos, a gyakorlati theologia 
tanára javaslatot is készített. De a Dunántúli Evang. Lelkész
egyesület 1929-ben úgy határozott, hogy végleges döntés előtt 
bevárja e sorok írójának a papi öltönyről szóló történeti érte
kezését. El is készültem munkámmal, de éreztem a hiányait s 
tovább gyűjtöttem az adatokat. 

Három év előtt 1931-ben, midőn Klebelsberg gróf minisz
ter pályázatot hirdetett négy magyar reformátornak a debreceni 
egyetem előtt felállítandó szobrára, a református egyházban 
kezdtek erősen vitatkozni: mi volt az eredeti magyar papi 
viselet. így éledt fel újra az én munkakedvem is, különösen 
midőn dr. Révész Imre e tárgyhoz gyűjtött gazdag és becses 
adatait nagy önzetlenséggel felajánlotta. 

Megkísérlem tehát hiteles történeti forrásadatok alapján 
megállapítani, milyen volt a magyarhoni két protestáns egyház
ban a hivatalos papi öltöny kezdetben és milyen változásokon 
ment át az idők folyamán. Látni fogjuk, hogy hatással volt en
nek kialakulására és fejlődésére a római katholikus egyház 
szigorúan megszabott ornátusa, majd a tudósoknak, bíráknak, 
szenátoroknak és egyéb előkelő tisztviselőknek Luther és a 
többi reformátor által használatba vett talárja, a magyar nem
zeti viselet és a külföldi divat változása. Még a törökök és 
franciák ruhája sem maradt hatás nélkül. De a különféle theo-
logiai irányok és a három egyházfelekezetnek egymáshoz való 
viszonya szerint is változott időnkint a lelkészi öltözet. Külö
nösen az alba, casula (miseruha), reverenda (vestis talaris), a 
longa, a tóga, a palást (pallium), Mózes-tábla és barett (biretum) 
miatt voltak viták és eltérések a protestáns lelkészek között. 

A papi ruha a két protestáns egyházban nem tartozott 
ugyan a lelkészi hivatal és az istentisztelet lényeges követel
ményei közé — hiszen még a középkorból származó szállóige 
szerint is : vestis non facit monachum —, de mégis illőnek és 
szükségesnek tartották, hogy a lelkész az oltár előtt a szent 



szolgálatot ne a hétköznapi és utcai ruhájában végezze, hanem 
a profánus munkától való megkülönböztetésül a szent cselek
ményekhez külön e célra szolgáló öltönyt, mintegy „az egyház 
menyegzői ruháját" öltse fel. Erre nézve az ágostai és helvét-
hitvallásúak első zsinatai is hoznak már határozatokat, több 
vagy kevesebb szabadságot engedvén e téren a lelkészeknek. 

A papi ruha a papi dekórumhoz is hozzátartozott. S ha 
egyes lelkészek a törvénytől és az uralkodó egyházi szokástól 
eltérve, a magok szántából kivételt és változtatást tettek, az min
dig az illetőkre nézve volt jellemző s esetleg egyházi fenyítést 
is vont maga után. Megvolt a fentebbi latin közmondásnak a 
fordított formája is: vestis facit virum (a ruha teszi az embert). 
Szenczi Molnár Albert is idézi a magyar közmondást: „Pénz 
emberség, a ruha tisztesség". 1 

Kazinczy Ferenc a maga korában nagyon megfigyelte és 
gondosan leírta a kiválóbb magyaroknak, akikkel találkozott, 
öltözetét is. Erre nézve mondja: „A mult kor nagyjait külső
jükben is s öltözetükben, módjukban s annak szokásit s törté-
netecskéit is ismerni nem kis öröm. S az olyannak haszna is 
van". (Pályám Emi. 210). 

így érdekelhet bennünket is egyes kiváló papjainknak külső 
megjelenése s az egész protestáns papi testület hivatalos ruhá
zata is, mely az idők folyamán az egyházunkban e téren ural
kodó szabadságnál fogva sokféle változást mutat. E tárggyal rész
letesebb külön munkában tudtommal még senki sem foglalkozott 
hazánkban. Dr. Révész Imre debreceni egyetemi tanár mondja: 
„Vestis talaris" cimű*) igen érdekes értekezésében : „A magyar 
ref. lelkészi öltözködés múltja az egyik leghomályosabb és cso
dálatosképpen senkit sem érdeklő pontja egyházhistóriánknak". 
Az evangélikusok papi ruhájáról is el lehet ezt mondani. Ezt a 
hiányt tehát mások is érezték s ezt igyekszem szerény dolgo
zatommal némileg pótolni. 

1 Tóth Béla, Szájrul-szájra 289. és Szállóigék lexikona 318. Aulus Gellius 
(125—175 között) Heródes Atticus görög filozófusnak (t 101) tulajdonítja ezt a 
mondást: Video barbam et pallium : philosophum nondum videó. (A régi böl
csek nagy szakállt viseltek és bő köpenyben jártak). E mondásból keletkezett 
a két szállóige : Bárba non facit philosophum és a másik : Vestis non facit 
monachum. 

*) Debreceni Protestáns Lap 1929. júniusi száma. 



A papi öltöny a reformáció és az 
orthodoxia korában. 

Már a zsidó papságnak is megvolt a külön öltözete, de a 
keresztyén papok nem ezt vették át. Az ősi egyház papi ruhája, 
neve és alakja szerint inkább az ókor világi öltözetével mutat 
megegyezést vagy legalább is rokonságot: alba, casula, vestis 
talaris, tóga, tunica etc. 

Kétségtelen, hogy a papságnak külön ruhája volt. Még a 
laikusok is templomba menve más ruhát vettek fel. Alexandriai 
Kelemen „Paedagogos" című müvében (3,11.) megrója a keresz
tyéneket, kik „a templomból kilépve ruhájokkal együtt erköl
cseiket is változtatják, a templomban mutatott méltóságuk és 
komolyságuk helyett azután mindenféle könnyelműséget enged
nek meg magoknak". Annál inkább elvárták tehát a külön ru
hát a klérustól. Hieronymus mondja: „Nem léphetünk minden
napi és bármiféle használatra rendelt közönséges ruhákban a 
templomba, hanem tiszta lelkiismerettel és tiszta ruhákban kell 
az Urnák titkait végeznünk. Az isteni vallásnak más ruházata 
van a templomban és más a közönséges használatban és az 
életben". (Comment in Ezech. c. 44.) Nem fedi tehát a teljes 
igazságot Walafrid Strabo reichenaui apát (f849) középkori 
nyilatkozata: „Primis temporibus communi indumento missas 
agebant". (De reb. eccl. c. 24.) Képben a legrégibb papi ruhát 
a konstantinápolyi Hagia Sophia mozaikképén láthatni s ez a 
V I . század második feléből való. 2 

A reformáció korában némelyek megtartották, mások el
vetették a régi papi ruhákat. Ez utóbbiak eljárását sem lehet 
csodálni, mert hiszen a papi ruha szorosan összefüggött a mise
áldozattal. Legkíméletlenebbek voltak e téren Karlstadt és a 
rajongók, elvetették a papi ruhát a reformátusok is, bár Zwing-
linek és Kálvinnak még Lutheréhez hasonló papi ruhája volt. 
Néhol a szegénység is oka volt, hogy a lelkészek külön papi 
ruhát nem csináltathattak. 

2 Rietschel G. Lehrbuch der Liturgik. Berlin 1900. I. 148. Róni, kath. 
szertartástani képek. Hitokt. érseki felügyelőség. Bpest. 1910. 



Luther amint általában a szertartásokat, úgy a papi ruhát 
is közönyös, nem lényeges dolognak tekintette és erre nézve 
nagy szabadságot engedett. Jellemző erre nézve 1539. dec. 4. 
Buchholzer berlini préposthoz írt levele, akitől ura Branden
burgi Joakim a körmeneteken a papi ruha hordását kívánta s 
akinek emiatt aggodalmai voltak. „Ha uratok kívánja, írja Luther 
ám kerengjetek Isten nevében és hordjatok ezüst, vagy arany 
keresztet és kámzsát, vagy karinget (Chorkappe oder Chorrock) 
bársonyból, selyemből vagy vászonból. És ha uratoknak, a 
választófejedelemnek egy kámzsa vagy karing nem elég, ám húz
zatok fel hármat, miként Áron is a főpap három öltönyt húzott 
egymás fölé." 3 Maga Luther 1524. okt 9. délelőtt még a szer
zetesi csuhában prédikált s e napon délután lépett először a 
szószékre doktori talárjában, melyet előbb már otthon is viselt. 
Ilyen talárt viselt már Zwingli is 1523 óta s Erasmus is még 
korábban. 

Ez a doktori ruha, a nálunk később úgynevezett Luther
talár (Luther-kabát, vestis talaris, németül Schaube) bokáig érő, 
a mellen és háton ráncokba szedett, fekete, bő köntös volt, 
melyet már Luther előtt is viseltek és ősi hivatalos díszruhája 
volt a tudósoknak, tanároknak, egyetemi doktoroknak, külföldön 
még ma is a bíráknak, ügyvédeknek és más, komolysággal és 
tisztességgel járó, hivatalos állású egyéneknek. A csak nálunk 
úgynevezett „Mózes-tábla" eredetileg nem tartozott hozzá, de 
a fej fedésére szolgált a különféle alakú barett (biretum). 

Luther példája szerint ezt a talárt fogadta el lassanként 
majdnem az egész német papság s tőlük átvették a külföldiek 
is. A szabása, bősége nem mindenütt volt egyforma. De voltak 
radikális elemek is, akiknek egyáltalán nem kellett a papi 
ruha s tüntetőleg világi, hétköznapi ruhájukban prédikáltak 
és osztották ki az úrvacsorát. Mások viszont a régihez való 
ragaszkodással megtartották a fehér vászonból készült karinget 
(alba, Chorrock, Chorhend), melyet a Luther-talár fölé is felvet
tek, ürvacsoraosztáskor némelyek a r. kath. miseruhát is 
(Casula, Kasel, ujjatlan, felül nyitott köpenyféle, a hátára 
hímzett kereszttel) felvették. A lipcsei Miklós-templomban a 
lelkész ürvacsoraosztáskor még 1662-ben is bársony mise
ruhát vett fel, melynek hátára kereszt volt hímezve gyöngyök
ből. Wittenbergben is még 1536. is megvolt a miseruha, de 
Luther az albát sem vette fel a talárja fölé. Egyszerűséget 
kívánt és óvta papjait a fényűzéstől. 

Az alba, ez a legrégibb keresztyén papi öltöny, melyet 
már a 398. évi karthágói zsinat 4. kánona is emlit (ut diaconus 
alba utatur) bokáig érő fehér gyolcsruha (alba vestis), De van 
ennek egy rövidebb, csak a térdig érő formája is (superpellici-
um, Chorhemd, karing), melyet nem a misén, hanem keresztelés-
kor, a szószéken s más kisebb egyházi cselekvényeknél vesz-

3 De Wette, Luthers Briefe V. k. 235, 1. 



nek fel a r. kath. papok. Sok evang. lelkész is ezt a Luther-ta
lár felett viselte s viseli ma is. Drews Pál ismert kultúrtörté
neti művében (Der evang. Geistliche, Jena 1905.) bővebben 
szól a papi ruháról s a 71. lapon három evang. lelkészt mutat 
be egymás mellett képben is: miseruhában (casula), fehér kar
ingben (alba, Chorhemd) és a tudósok talárjában (Luther-talár). 
Az utóbbit lassanként majdnem mindenütt elfogadták ellenmondás 
nélkül a német lelkészek, de az alba miatt köztük is nagy 
vitatkozás támadt. 

A Zwingli befolyása alatt álló déli németek az albát elve
tették. Ezt is a pápaság maradványának (Puppenwerk, bábjá
ték, cifraság) tekintették s magukhoz mint felvilágosult evangé
likus déli németekhez (Oberdeutschen) illetlennek tartották, 
Augsburgban megfogadták, hogy nem hallgatják meg azt a lel
készt, aki albát (fehér karinget) ölt magára. Württembergben 
1536. határozottan meg is tiltották ilyennek a viseletét, bár je
les reformátoruk, Brenz János „a rend és ékesség kedvéért" 
nem tartotta azt feleslegesnek. Északi és Közép-Németország
ban azonban a papi dekórumra való tekintettel megtartották és 
viselték az albát, már csak az anabaptisták ellen való tünteté
sül is, akik mindenféle papi ruhát elvetettek. 

Különösen az interimek idején 1548. háborodtak fel a szi
gorú lutheránusok az alba ellen, mivel fezt is a pápistákhoz visz-
szavezető ékességnek tekintették. Egy 1550-ből való szép réz
metszet is megörökíti ezt az alba ellen való háborút ezzel a 
felirattal: „Az ártatlan adiaphorista Chorrock, mely felett a 
nyugtalan zavargók viszálykodnak." A képen egy bő ujjú, sűrű 
ráncos karing áll a középen. Jobbfelől a karinget viselő filippis-
ták nézik gyönyörködve, balfelől pedig a szigorú lutheránusok 
Luther-talárban tiltakozó kézmozdulattal fordulnak el tőle. Az 
interimekkel velejárt az alba kötelező viselése is, a gnesío-
lutheránusok pedig azt mondták: „Aki az albát felveszi, meg
tagadja Krisztus tanát." A harmincéves háború idején a kálvi
nistákkal szemben mint a lutheránizmus jelvényét ismét sokan 
felvették az albát. Több német országos egyházban (Berlin, 
Halle, Halberstadt, Breslau sat.) még a XVIII. században is 
viselték. Nürnbergben 1810. hagyták el. (Drews P. i . m. 39. 40.). 

Német papi viselet volt az u. n. Summar is, hosszú, fekete, 
elől végig begombolt talár szűk ujakkal, fölötte a Luther-talárt 
viselték, melynek bő ujjai azonban csak a felső kar közepéig 
értek. Schleswig-Holsteinban és Lübeckben ezt napjainkig is 
viselték. A papok házi ruhája volt a XVIII. század elejéig az 
u. n, Herzkappe, a Luther-kabáthoz hasonló, de ujjak nélkül. A 
nyakat eleinte csak keskeny finom gyolcsfodorral fedték, mely 
később azután a világi divat szerint mind jobban kiszélesült. 

Ahol a régi miseruhát meghagyták, ott a régi liturgiái 
színeket is (fehér, vörös, zöld, fekete, ibolyakék) figyelembe 
vették. Vagy legalább az oltárok díszítésénél voltak erre az 
egyházi esztendő szerint tekintettel. (Rietschel i . m. I . 152.). 



I . Az evangélikus papi öltöny hazánkban. 

Magyar theologusaink külföldre jártak. Megismerték az 
ottani evang. lelkészek ruháját s ez a viselet reájuk (különösen 
a német és tótajkuakra) sem maradhatott hatás nélkül. A német 
kereskedő és bányavárosok többször hívtak be német lelkésze
ket. Ezek azután magukkal hozták a papi ruhájokat is. Magyar 
ajkú lelkészeink azonban nehezen váltak meg a nemzeti viselet
től. Az 1546 óta fennálló wittenbergi burzának 1555-ben készült 
szabályai a külföldön is kötelezővé tették a magyar ruhát. A 
bursa tagjai — mondja a 3. pont — komoly hosszú magyar 
ruhát viseljenek. „Ha pedig valaki megfeledkeznék minden 
szeméremről és nem pirulna magyar helyett más nemzetbeli 
ruhát felvenni, első ízben megintetik, másodízben kizáratik." 4 

Nemes Mihály festőművész közli a képét egy magyaros bajszú 
prágai diáknak, aki a taná*a előtt magyar köntösben, hosszú, 
hasított ujjú, magyaros csattosgombolású mentében, Öves dol
mányban, díszmagyar karddal és prémes-tollas kalpaggal áll. 
A kép a XV. század elejéről való és a prágai egyetem egyik 
festményén látható.5 

Ez a két példa is mutatja, hogy külföldön járt magyar 
ifjaink ruhájokat tekintve is tudták, mivel tartoznak nemzetük
nek. De másfelől az sem tagadható, hogy a külföldi divat és 
viselet is hatással volt reájok. Erre is lesz elég példa. Első 
zsinataink csak nagy általánosságban szólanak a papi ruháról: 
az egyszerűséget, a fényűzés kerülését kívánják, miként Luther. 
Volt magyar egyházi kánon, mely az úrvacsoraosztásnál is meg
engedte a közönséges öltözetet. Mivel a díszesebb papi ruha a 
misemondással függött össze, azért egyes lelkészek ezzel együtt 
amazt is elhagyták. Draskovích György nagyváradi kanonok, a 
későbbi győri püspök 1552 július havában feljelenti az udvari 
kancelláriának Kálmáncsehi Sánta Márton debreceni lelkészt, 
hogy „nem kell neki semmiféle felékesített oltár, hanem egy
szerű faasztalt használ; a papi öltözetet, amelyben áldozni szok
tak, teljesen megveti s megelégedvén a maga hétköznapi ruhá
jával, a szent szolgálatokat is abban végzi". 6 Ugyanezen Kál
máncsehiről jegyezte fel a közeikorú krónikás: „Azzal kellette 
magát a tudatlan paraszti közönségnek, hogy neki bár ne legyen 
drágább köntöse, hanem csak aki száz pénzt érjen, mert nem 
illik apostoli embernek a drága ruha".7 

De a zsinatok és kánonok is mind jobban sürgetik és meg
követelik a papi ruhát. Az 1549. évi Stőckel-féle Confessio 

4 Thury Etele: Iskolai Adattár I. köt. 1909. A soproni ev. theologusokra 
nézve a múlt század végéig még Halléban is kötelező volt a magyar ruha. 

5 Nemes M.: Négy magyar reformátor szobra Ref. Figyelő 1931. 346. 1. 
6 S Szabó J . A magyar reformáció könyve 103. 1. Dr. Révész I. Kálvin 

legelső magyar támadója, Draskovich Gy ,16. 1. 
7 Erdélyi Tört. Adatok I. 34, Pokoly J . Az erdélyi ruf. egyháztört. I. 108. 



Pentapolitana és az 1559. évi Heptapolitana még csak nagy-
általánosságban követelik a papi ruhát: Vestes speciales minis-
trorum et alia multa, quae tametsi absque peccato omitti pos-
sent, tarnen quia ornant ministerium, ea stúdiósé retinemus. És 
a Heptapolitana: De habitu ministrorum ecclesiae adjungere 
necessitas postulat. Ministri eccl. incedant in habitu decenti et 
sacerdotali, sine tonsura aut rasura, aut aliis ineptis observati-
onibus. (Ribini, Memorabilia I . 84. és 145.) Erdélyben az akkor 
még lutheránus Dávid Ferenc elnöklete alatt 1558. jún. 1. tar
tott tordaí zsinat elrendelte a papi fehér ing (alba) használatát 
is a gyertyák, oltár, képek, keresztelésnél az exorcismus, nyál, 
s ó és egyéb r. kath. maradványok mellett.8 Erélyesen foglal 
állást az alba, tehát a külön papi ruha mellett az erdélyi szá
szoknak Nagyszebenben 1557. jan. 13. tartott zsinata is. Ennek 
2. p. alatti határozata: „A sákramentomokban és feloldozásban 
a wittenbergi ekklésia módját kell megtartani és azokat a 
papoknak reggel, józanon és a gyülekezet közhelyén (templom), 
anyanyelven, ábráktól tiszta fehér lenruhában — az ősegyházat 
és a szeplőtelen Bárány királyi széke előtt álló (éneklő) kart, 
nem különben az ily köntösben gyönyörködő szent angyalokat 
utánzólag öltözködve — kell végrehajtani". E zsinaton válasz
tották meg szász püspöknek a korponai születésű Hebler Má
tyás nagyszebeni (volt lőcsei) lelkészt, aki sokat fáradott, még 
fejedelmi rendeletet is eszközölt ki a régi papi ruha egységes 
használata érdekében, de ez nem sikerült neki. Csak Nagysze
benben maradt meg az általa kívánt papi ruha egészen a XIX. 
század közepéig. 9 

Az Ecsedi Báthori György védelme alatt 1555. febr. 24. 
tartott erdődi 2-ik zsinat 9-ik cikke csak a fényűzés kerülését 
és a tisztességes öltözetet kívánja. „A sisakos vagy hajtott végű 
fővegeket se viseljék a mohabiták vagy mohamedánok módjára, 
amint korunkban látjuk, hogy némelyek ez ocsmányságot a po
gány udvarok illetlen utánzásával hordják". (Kiss A. i . m. 38.). 
A magyar lelkészeknek ez a zsinata, valamint a még Sztárai 
Mihályra és Szegedi Kiss Istvánra visszavihető s 1560 körül 
keletkezett baranyai kánonok nem emiitik a fehér albát. A ba
ranyai 52. kánon inkább az elvilágiasodástól és a fényűzéstől 
óvja a lelkészeket: „Kévánjok ezt is bizonyos okokért, hogy az 
lelki tanétoknak legyen bizonyos tisztességes öltözetök, köntö
sök az ő személyekhez és tisztekhez, hogy még abbúl is meg
ismertessenek Christusnak szolgáinak lenni; hajdúkat, haramiá
kat, katonákat, drabontokat, mészárosokat, prókátorokat, neme
seket, polgárokat, urakat, fejedelmeket, kalmárokat, töséreket, 
törökkatonákat, janicsárokat, szpaiakat, kádiakat és hodzsákat 
egyáltalában nem akarjuk, hogy kövessenek, hanem minden öl-
tözetiben, magaviselésében, magatartásában azt akarjok, hogy 

8 Pokoly J . i. m. I. 116. és 125. 1. 
9 Kiss Áron,A XVI. sz. m. ref. zsinatok végzései 44. 1. és Schullerns : 

Die Augusztana in Siebenbürgen. 41. 1. Dr. Révész Imre szives közlése. 



csak az Christust kövessék." A lelki tanítók feleségének öltö
zetéről is azt kívánják, hogy „az ő uroknak személyeknek tisz
teknek méltóságoknak öltözetét felül ne haladja". S ugyanezt 
mondják ennek nyomán a Meszlenben 1595. készölt dunántúli 
kánonok is. Ez utóbbiaknak somorjai 1650. évi kiadása még 
hozzá teszi: „Ha ki tisztihez nem illendő ruhát csináltat, annyi
val büntettessék, amennyit az ruha érne." 1 0 

Az utóbbi kánonok szerint mintha már az első evang, 
lelkészek között is bizonyos fényűzés és elvilágiasodás kapott 
volna lábra. Evvel vádolja őket a Felnémeti Névtelen is Heves
megyében Felnémeten 1565. írott „Cantio ad notam : Hálaadá
sokban" című, a Luther-papokat támadó versében. Felnémet az 
egri kapitány és az egri püspök fennhatósága alatt állott, ahol 
Fügedi János (1560) és Mágocsi Gáspár (1563) voltak a refor
máció pártfogói. Tehát a támadás első sorban e vidéknek pap
jai ellen irányult. Az első ismert ilyen magyar vers ez a luthe
ránus papok ellen, melynek kezdő sora : „Jer mi emlékezzünk 
a Luther-papokról." Ruhájokról ezt mondja : 

Bárány ruhában ők el-béjövének 
És szegény életet elébb hirdetőnek, 
Egy forintos ruhát papok viselének, 
Az nagy szegénységgel prédikállanának. 

Immár most szegődnek mint ím az béresek, 
Mert Júdás tiszeje (tüsző) oldalokon vagyon. 
Három pénzt nem vesznek, száz forintot kérnek, 
Még annak felette Gath subát kívánnak. 

Forintos posztónak három forint singi, 
Ételek, italok kétség nélkül vagyon, 
Pint borok, font húsok készen nekik kijár, 
Az mihőn szegődnek, ládájokban rakják. 

Torkig való drága ránczos palástokat 
Nám az ő testekhez oly igen illetik, 
Az margitás gallért, nyákokat befedte, 
Urunk tanítváni nem így öltözének. 

ő házastársokat oly igen tarkázzák, 
Aranyos fedéllel fejeket burétják, 
Drága gereznákkal testeket fedezik, 
Őket ékesejtik, hogy inkább szeressék. 

Bornemisza Péter dunáninneni evang. püspök a katonák 
ruhájáról, melyet néhol a papok is utánoztak, ezt mondja: „Az 
mi hős katonáink is sok jelt töttek magok felől, midőn előszer 
nyakatlan köntöst, azután nagy gallérost, végre csapott miszer 
gallérost válogatnának. És hol kurta ujjút, hol igen szorosát, 
hol igen bőv ruhát kévánnának, hol gombos nadrágot, hol kaptzos 
nadrágot, hol nagytollú sarkantyút, hol igen kicsint, hol elő, hol 

1 0 Mokos Gy. A herczegszöllösi kánonok. 158. 1. Mokos Gy. a dunán
túli a. h. evang. egyház 1598. évi törvénykönyve. 102. 1. 



hátra rántják az köntöst, hol fél, hol egész vállára taszigálják. 
Mindezek jele nagy agyafurottságoknak, az mint nyákokat is 
ahoz nyirik." 1 1 

Ha volt fényűzés, de volt szegénység is s néhol a lelkészek 
e miatt nem csináltathattak külön papi ruhát. A szertartásokkal 
járó papi öltözetet a lelkészek Luther példája szerint közönyös 
dolognak tekintvén, egyes helyeken a gyülekezet birtokában 
megmaradt r. kath. papi öltönyöket is viselték. De általános 
szokásnak ezt, miként dr. Jánossy Lajos állítja, nem mondhatjuk. 
Legfeljebb csak átmenetileg és rövidebb ideig használták lelké
szeink a régi misemondó ruhákat. Még Kis Bertalan püspök 
1631. évi egyházlátogatásakor is említtetnek ugyan régi r. kath. 
papi ruhák, de csak mint leltári tárgyak, az evang. lelkészek 
ezeket már nem használták. A Nemeskéren lakozó Kéri Máté 
1611. irott végrendeletében említi: „A pap öltöző kettő volt, 
mind a kettő bársony és a kámsa fehér bíbor volt, földig való 
sűrű ráncos." Az egyház javai között sorolja fel ezeket, de 
ugyanitt említ két oltáröltözőt s két ampullát is „kikből mos
dottak és ittak a papok." Nemeskéren a reformáció előtt ágoston
rendű szerzetesek is voltak. Kéri Miklósné Mesterházi Piroska 
60 éves nemes asszony ugyanezekről vallja: „Volt valami casula, 
stóla, alba, melyet mind eltéphettek volna a régiség miatt (tehát 
már foszló, elrongyolódott állapotban), de a hiúban (padláson) 
levén, az én házammal együtt mind elégett." Kéri György 
szerint is „a hiúban volt valami fekete ruha, kit barátruhának 
hívtak, de a házzal együtt égett el." Tehát nem is a paplakon, 
hanem magánházban (a gondnok vagy bíró házában) őrizték 
ezeket. Ujkéren is voltak monstrancia, oltári ékességek és papi 
öltözetek, de a céhmester házát és ládáját feltörvén, a tolvajok, 
elvitték. Alsószoporon is 1631. még a Missale, kehely és patina 
mellett „egy papi öltözet volt, kit ornátnak hívnak." Leggazda
gabb volt papi ruhákban még 1631. is a sopronmegyei Lozs: 
i.Vagyon régi papi ruha külön-külön színű. Vagyon egy kámsára 
való kereszt. Ruha fehér kámsa; testszínű virágos kámsa, kin 
feszület vagyon. Fehér virágos kamuka kámsa, kék atlasz kámsa, 
kin kereszt vagyon. Vontarany kámsa, kin arany feszület vagyon. 
Parochiale fehér. Két stóla, egyik fehér, egyik vörös. Praecinc-
torium. Fekete kámsa, kin feszület vagyon. Fehér kamuka kámsa, 
kin vörös kereszt vagyon, a közepin egy üveg. Fehér kámsa. 
Réz monstrantia kupájával. Litterae indulgentiales." Volt Lozs-
nak kelyhe is patinával, de papi ruhákban volt leggazdagabb. 
Viczai György volt a földesúr, ki a kastélyban lakott s úgy 
látszik gondosan ügyelt a papi ruhákra. Ezeket a lelkész, a 
bánóci Hlinka László itt sem használta. Czirákon is volt papi 
öltözet, melyet Vadász Gáspár bíró tartott a házában, de Cziráki 
Ád ámné, a földesúr felesége a bíró otthon nem létében elvetette 
és Dénesfára vitette. 

1 1 Bornemisza P. Postilla IV. r. 545. lev. Szilády A. és Dézsi L . Régi M. 
Költők Tára VII. 293. és 417. 



Horpácson a Gurund (Grund) nevű földek használatáért 
előbb a nemeskériek, később pedig Nádasdy Tamás, Ferenc és 
Pál adtak a lelkésznek évenként egy palástot. Vájjon milyen 
papi ruha lehetett ez? Semptén is Thurzó Szaniszló 1610. szinte 
fényes ruhát igért az ottani lelkésznek, Tordai Jánosnak, a volt 
pozsonyi barátnak, aki 1612. írja urának, hogy három évvel 
ezelőtt böcsületes fizetést igért neki: „Mely fizetésben ez fő
képpen foglaltatik, hogy Nagyságod énnékem esztendőnként 
egy-egy öltöző gránát avagy selyem ruhát minden szükségével 
egyetemben ád." 1 2 

A fentebbi r. kath. papi ruhákat lelkészeink, ha átmeneti
leg talán viselték is, de bizonyos hogy korán le is tették. Már 
az 1595. évi meszleni kánonok (62. p.) csak tisztességes, hiva
talukhoz illendő papi öltözetről szólanak. Az 1610. évi zsolnai 
zsinat (6. kán.) még az albát sem merte a magyar lelkészekre 
nézve kötelezővé tenni. Samarjai János halászi ref. püspök
lelkész pedig 1628. Magyar Harmónia c. művében világosan 
megmondja, hogy a magyar lutheránus lelkészek nem viselnek 
miseruhákat. „Pokolra taszítotok-e minket, — kérdezi — hogy 
a kámsát reánk nem vesszük? hogy az papi körösztös, feszü-
letös öltözetet hátunkra nem vesszük? hogy az oltárokat fel 
nem tarkázzuk ? . . . Semmiképen bizony nem kárhoztathattok 
minket Magyar Lutheránusok, mert cselekedetökkel megmutat
játok holott velünk egyetemben elhagytátok, (az egy ostyát, 
hogy még megtartjátok) és ekképen velünk egyetömben külön
böztök az Német és Tót nemzetből való Lutheránusoktót."1 3 A 
csepregi 1625. évi zsinat 2. artikulusa is a meszleni 62. kánonra 
hivatkozva csak ennyit mond: „Zöld Maiszner (meisseni) ruhát, 
csizmát az praedíkátorok közül senki ne viseljen, hanem fekete 
avagy szederjes legyen és az kitül lehet, hogy megválasztassék 
az községtül, papi ruhája legyen." És az 1630. évben Kis Ber
talan püspök és Lethenyei István esperes által készített értékes 
és részletes „Articuli pro visitandis ecclesiis" a '11. pontban 
meghagyja, hogy a lelkészeknek gondjuk legyen a templomok 
tisztaságára és ékességére, de egyetlen szót sem mond a lel
készek ruhájáról. (Payr S. i . m. 660. és 664. 1.). 

A régi papi ruhák közül, mint fentebb láttuk, a zsinatok 
(a nagyszebeni 1557. és a tordai 1558.) csak az alba viselését 
rendelték el, ami azonban mint pápista maradvány a magyar 
lelkészeknek nem kellett. Inkább csak a német kereskedő- és 
bányavárosokban találkozunk vele. Gerengel Simon soproni lel
készt (1565—71.), k i előbb az osztrák Aspangban s a bajor 
Rothenburgban szolgált, mind a két fennmaradt arcképe bő fe
hér karingben, kihajló vászongallérral ábrázolja. S a városi szá
madások is bizonyítják, hogy a soproni lelkészek legalább is 
1565 óta a fehér karinget (alba, Chorrock, Chorhemd) viselték, 

1 2 Ehtőrt. Adattár VT. 36. 48. 55 57. 81. 84. 89 És ugyanott XV. 138 1. 
1 3 Samarjai J . i. m. 55. lev. Payr S. A dtuli ev. ehker. tört. 792. 1. 



melyet a város vásárolt számukra. 1 4 A tótok és németek közt 
sem volt az alba oly korán és általánosan elterjedve, mint né
melyek hiszik. Sylvester János izsákfalvi lelkészt 1603. azért 
nem akarták az esperességbe felvenni, mivel a temetésekre 
karingben járt (ut in exequiis alba indutus incederet,). A zsol
nai zsinat is (6-kán,) a szertartások egyformaságát csak az alba 
kivételével rendelte el a magyar lelkészekre való tekintettel. 1 5 

Spiegler Jakab németprónai lelkész 1612. irta kollegáinak, hogy 
Bajmócra a papavatásra hozzák magukkal az albát „mely eddig 
nem volt használatban". 1 6 Ettől az időtől kezdve viselték azután 
a felvidéki lelkészek az albát. 

A Luther-talárnak határozott jóképét hazánkban a X V I . 
században még nem találjuk. Pedig bizonyos, hogy az evang. 
lelkészek ebben is Luthert követték. Nemes Mihály festőművész 
szerint a tudósoknak e taláron kívül egy más hivatalos ruhájok 
is volt: „prémgalléros, vágott ujjú, hosszú, keleti magyaros 
palástszerű mente". Ilyen volt Szegedi Kis Istváné, Comenius 
Jánosé és más tudósoké is. Honter János brassói reformátor
nak is ilyen hosszú, bő, vágott ujjú mentéje van mind a két 
ismert arcképén. Vájjon a magyarok divatját követte volna ő is? 
Grawer Albert a nagyőri, majd kassai szigorúlutheránus theo-
logus (1595—1606) ruhája: bő ujjú Luther-talár, elől nyitva, 
alatta a szűkebb kabát sűrű gombos és nyakán már ott a 
spanyol gallér. Később jenai tanár és weimari szuperintendens 
volt. Ez bizonyára nem vette fel a magyar mentét.1 7 Képekben 
a Luther-talár nálunk csak a XVII . században tűnik szemünkbe, 
de viselték bizonyára korábban is. 

Még az 1590. évi muiányi cikkek is csak annyit mondanak: 
In peragendis sacris utatur vestibus ecclesiasticis. A rozsnyói 
konvent is 1604. még csak ilyen általánosságban szól a papi 
ruháról. (Adattár I I . 16. 109.). Más egyházi határozatok pedig 
teljesen hallgatnak a papi ruháról. A zsolnai zsinat óta viselik 
az albát mind szélesebb körben, bár ez sem tette kötelezővé. 
A XVII. század elején Zemplén és Sáros megyében a protes-

1 4 Payr S. A soproni ev. ehközség tört. 98. 120. és 202. Az 1567. évi 
számadásban: Dem Herrn Simon Gerengel 12 Ellen Gallnerische Leinbatt zu 
einem Chorrock gekauft, die Elle á 2 Schilling 4 Pfennige, macht 3 Pfund, 1 
Schilling, 10 Pfennige. Gamauf Th. Kirchengesch I. 466. II. 525. Gerengel arc
képe az 1700, évi Oedenb. Gesangbuch-ban jelent meg. 

1 5 Una Alba excepta ad cuius usum, tamquam adiaphoron Dominos 
Hungaricos Concionatores, certas et evidentes ob causas compellere non vide-
ratur consultum. (Szeberinyi J . Corpus Synod. 17. 1. Klein S. Nachrichten ev. 
Pred. I. 68. 

1 6 Klein S. i. m. 68. 1, Quisque secum albam propriam, qua quidem hac-
tenus non fuit usus ; attamen propter convenientiam, cum aliis deinceps assum-
turi, ne propter discrepantiam, licet in re indefferente, a malevolis traduca-
mur, afferat. 

1 7 Honter arcképei: Zsilinszky képes ehtört. 60. 1. és Werckshagen, Der 
Prottismus am Ende des XIX. Jhunderts. Nagy díszmű II. k. 894. A brassói 
szobrán már bő újju Luther-talár van. Grawer A. arcképe : Abauj-Torna m. 
monogr. 193. 1. 



tánsok unióban voltak és Varannón a református esperes meg
engedte, hogy az evang. lelkész az albát viselje. Alvinczi Péter, 
a jeles kassai magyar pap ellen, ki szintén az uniót kereste s 
az Ágostai Hitvallást, az oltárt s kenyér helyett az ostyát is 
elfogadta, az aibát már nem vette fel s lutheránus kollegája, 
Bussaeus Mihály előtt 1625, azzal menté magát, hogy enélkül 
is tisztességes papi ruhát viselnek.18 A magyar evang. lelkészek 
is nemcsak Dunántúl, hanem a Felvidéken is tiltakoztak az 
alba ellen. Thurzó Szaniszló gróf, Sempte földesura, ki már 
1614 óta levelezett Farkas Imre sopronkereszturi könyvnyomta
tóval s akit Sopronban 1622. választottak meg nádornak, a 
németek és tótok liturgiáját mindenkép el akarta fogad
tatni a dunántúliakkal s e célra Brunswick Tóbiás dunáninneni 
püspököt, a volt csepregi rektort akarta felhasználni. Meg is 
tett ez mindent, de mindhiába. A dunántúli kudarcot látva, 
most legalább a dunáninneni magyarokat akarta megnyerni s 
1622. ápr. 26-ára generális zsinatot hívott össze a pozsony-
megyei Felsőszelibe, Itt több pontban megegyeztek, de az alba 
viselésének kérdését a magyar lelkészek ellenmondása miatt 
kénytelenek voltak, úgy mint 1610. Zsolnán, más időkre halasz
tani. Laskói István evang. esperes, a győri őrség papja még a 
szeredi gyűlésen is 1624. kifakadt: nem tűri, hogy neki idegen 

""nemzetség diktáljon törvényt.19 

Hogy a magyar evangélikusok az albát nem vették fel, 
abban az idegen nemzetiségektől és a r. kath. külsőségektől 
való idegenkedésen kívül legnagyobb része volt a magyar nem
zeti viselethez való ragaszkodásnak. Megvolt ez a külföldön 
tanuló magyar ifjak között is. Ujabb példáját látjuk ennek ismét 
Wittenbergben. A 17 éves Thurzó Imre gróf, a nádor nagy 
tehetségű és korán fejlett fia 1615. nyarán (júl. 27.) kiment 
Wittenbergbe, s vele volt kíséretében több alumnus is: a po
zsonyi Armpruszter Ferenc, Turchani György de eadem, nobilis 
Hungarus, Lányi Izsák, Illésnek, a püspöknek fia, Molitorisz 
Miklós és Paulinyi Dániel. Az ifjú Thurzó nemcsak hallgatója 
volt az egyetemnek, hanem atyja kedvéért annak a kornak 
szokása szerint október elején rektornak is megválasztották. 
Különösen latin szónoklataival tűnt ki és Hutter Lénárd jeles 
theologussal tartott disputátiója (a Luther és Kálvin tanai között 
való syncretismusról) nyomtatásban is megjelent. Bármily nép
szerű volt is különben az ifjú Thurzó, de magyar díszruhája 
miatt a német diákok mégis kigúnyolták. Még János György 
vál. fejedelem is átírt ez ügyben az egyetemi tanácshoz. Magyar 

* ruhát viseltek itt bizonyára a wittenbergi burza régi szabályai 
szerint a Thurzóval volt alumnusok, a theologusok is. És más 

1 8 Spataki Füz. 1857. 756 Hörk J . A város-zempléni esp. tört. Imre S. 
Alvinczi P. életéből Prot. Szemle 1898. 517. 1. 

1 9 Ribini, Memorabilia I. 459. Havrán D. Prot. Szemle 1899. 608, Payr 
S. A dunántúli ev. ehker. tört. 791. 



baja is volt a fiatal grófnak a ruhával. Ágoston szász herceg 
halálakor Thurzó mint az egyetem rektora nagy zavarba jutott. 
Nem talált ugyanis szabót, aki neki a temetésre hamarosan 
magyar gyászruhát készítsen. Ügy segített tehát magán, hogy 
alumnus barátainak egyszerű fekete ruháját kérte kölcsön, fel
öltőül pedig sürgősen az éjjeli köntösét festette feketére s csak 
így jelenhetett meg a gyászmenetben. 2 0 

De vájjon milyen lehetett Wittenbergben ezeknek a ma
gyar theologusoknak az egyszerű fekete ruhája? Thurzó a 
következő év május havában tért vissza hazájába, rektori hiva
taláról lemondott, de még előbb Spiegel Jeremiás egyetemi 
tanárnak, volt magyarországi nevelőjének eljegyzésén is mint 
kérő jelen volt. Vele együtt a nádor magyar alumnusai is visz-
szatértek. Milyen lehetett ezek papi ruhája otthon is ? 

Mint fentebb már láttuk, az evang. lelkészek a városok
ban és a Felvidéken a Luther-talárt viselték külföldi példa sze
rint és felvették az albát is. A pozsonyi evang. egyház 1637—51. 
évi leltára szerint ott hat Luther-talár (Kirchenrock) volt a lel
készek számára s ezen felül viselték az albát (Krösenhemde) 
is, A pozsonyiak úgy a papi ruhában, mint az oltárdíszítésben 
akkor még a liturgiái színekre is nagy tekintettel voltak. 2 1 

Ilyen Luther-talár volt az is, melyet Bognár György győri lel
kész 1663. az álruhában menekült Pilárik István beczkói lelkész
nek midőn őt Győrött meglátogatta, egy cobolykalpaggal együtt 
ajándékozott. 2 2 

De magyar vidéken a magyar evang. lelkészek idegenked
tek a külföldi viselettől s hivatalos ruhájokban is ragaszkodtak 
a nemzeti szokásokhoz. Voltak, akik papos hosszú fekete dol
mányt, tógát viseltek gombokkal és zsinórzattal. Alkalmazkodtak 
a református lelkészek ruhájához. Hiszen ezeknek felettébb pu
ritán liturgiája is nagy hatással volt az evangélikusokra. De a 
mi kánonaink szerint is sok a panasz, hogy egyesek egyáltalán 
nem viselnek papi ruhát, hanem rövid kabátban járnak, katonák, 
kalmárok és más világiak módjára öltözködnek. 

A magyar viselet még az erdélyi szász lelkészek ruhájára 
is hatással volt, amint ezt a Marsigli-féle vizfestmény feltünteti. 
A magyar ruhát a városi német polgárok is felvették. Sopron
ban német mesteremberek, mint „magyar szabók" szerepelnek 
a céhekben. A szász papok a Luther talárt, oly módon alakítot
ták át, hogy a bő ujjak helyett, hasított hosszú magyar mente -
ujjakat szabattak, de a redőket elől és hátul meghagyták. Az 
elől nyitott talár alatt az övig sűrű sujtásgombos magyar dol
mányt (papi elnevezéssel tógát) viseltek, ezt az övvel is átkö-

2 0 Kubinyi M. Gróf Thurzó Imre. Bpest. 1888. 13. és 20. 1. Asztalos M. 
A wittenbergi egyetemi magyar hallgatói. M. prot. ehtört. Adattár XIV. 117. 1. 

2 1 Smidt K. J . A pozsonyi ev. ehközség tört. 135. 1. A papi ruhák 
színét szellemesen magyarázza Deutsch Fr. Iris, Leipzig 1888. 21. 1. 

2 2 Stromp L . Pilárik István 23 Payr S. A dtuli ev. ehker. tört. 376, 



tötték, fejükön pedig prémes magyar kalpagot viseltek. (Lásd a 
Nemes Mihály fentebbi cikkéhez közölt 6-ik képet.) 

A XVII . század közepén vehették fel jobban külföldre járó 
theologusaink a német ruhát, mert ezt agyőri jezsuiták azonnal 
észrevették és 1661. kiadott magyar vitairatukban (Három id-
vességes kérdés) szemükre is hányták a lutheránus lelkészek
nek, hogy a német akadémiákról német ruhát és topánt hoznak 
haza.2 3 A vasmegyei Dömötöri György Wittnyédy István tübín-
gai alumnusa (később eperjesi tanár) felelt erre 1666. Wölflin 
Kristóf tanár elnöklete alatt tartott disputátiójában.2 4 Mentségül 
a régi közmondást idézi: Cum fueris Roraae, Romano vivito 
more! Ne ilyen külsőségekkel, úgymond, hanem lelki erőkkel 
tusakodjanak. Ha annyira nem tetszik nekik a német ruha vi
selése, vizsgálják meg a kassai, eperjesi, pozsonyi, soproni, kő
szegi, légrádi sat. jeles papokat, hogy lett-e valami fogyatkozá
suk a német ruha és topán viseléséből. Inkább a magok szemé
ből vetnék ki a gerendát s azokat az alakoskodó csuhás em
bereiket, a jezsuitákat vizsgálnák meg. Furcsa is, hogy a jezsui
ták, akik ruházatukban is nemzetköziek voltak, az evang. lel
készeket emlékeztetik hazafias kötelességsikre. 2 5 

Bethlen Miklós gróf mondta a maga koráról : „Sok magyar 
ember gondolkodott úgy, hogy nem is lehet tudós az, aki nem 
visel német plundrát. 2 6 Szelepcsényi György prímás is 1674. 
a már fogságban levő Lányi György korponai rektortól, amint ezt 
német ruhájában meglátta, azt kérdé: „Miért viselsz ilyen plundrát? 
Amióta a német hit bejött Magyarországba, azóta nem áll ez 
jól". És elkezdte Luthert gyalázni. Lányi megjegyzi, hogy a nad
rágját mondta a prímás plundrának Lányi ezt 1676. megjelent 
„Papistisches Gefängniss" című művében (16. §.) mondja. E 
könyvnek az elején van egy szép rézmetszet, melyen Krisztus 
keresztje mellett balfelől három evang. gályarab lelkész áll hosz-
szú Luther-talárban, kettő a nyakán spanyol gallérral, a harma
dik pedig úgynevezett Mózes-táblával, a fejükön széles peremű 
kalappal. Balfelől pedig négy református lelkes i hosszú magyar 
ruhában, gallér nélkül, magas hegyes kucsmában. Lábaikon lán
cot hordanak. A gályarab lelkészeket Gemanner György kapitány 
Trieszben mindenükből kifosztva, katonai ruhába akarta öltöz
tetni, de megviselt papi ruhájokhoz ragaszkodva ellenszegültek s e 
miatt inkább egy szennyes ólba záratva éheztek és kínlódtak 
három napig. Nagy megaláztatásnak vették azt is, hogy szakál
lukat, melyet „őseik példája szerint" nagyranövesztettek, már 
előbb erőszakkal leborotváltatták.2 7 

2 3 A lutheránusok és kálvinisták igaz hitben vannek-e ? Sat. Nagyszom
bat 1661. 100 lap. Szabó K. I. 979. 

2 4 Vindiciae veritatis evang. adv. Jesuitas Jaurinenses. Tübingen 1666. 
2 5 Lásd Káldi György és Suarez páter képeit, Káldit Bethlen előtt és a 

jezsuiták menekülése Bethlen hadai elől. Szilágyi S. M. N. tört. VI. 186. 201. 
235. 333. 

2 6 Nagyenyedi Album. 1926. 144. 1. 
2 7 Schmsl A. Adversaria. Fabó A. Monumenta II. 254. Rácz K. A po

zsonyi vértörvényszék I. 75. 



E korból még a szerencsétlen Drabik Miklós papi ruháját 
kell megemlítenünk. Drabik Morvaországban a cseh-morva test
vérek papja volt, de még I I . Ferdinánd által száműzetvén, 
Magyarországba jött Lednicére. Itt mint posztókereskedő tudta 
csak családját eltartani. A Habsburg-ház ellen irott munkája 
miatt (Lux in tenebris 1657.) Pozsonyba idézték (1671.) s a 80 
éves aggastyánt a legnagyobb kegyetlenséggel kivégezték. Drabik 
hosszú violaszín ruhában jelent meg, felette fekete posztó palást
tal és selyem övvel. Szálas erőstermetű férfiú volt, hosszú sűrű 
szakállt viselt, haja rövidre volt nyírva és „magyarosan, elölről 
üstökbe fonva." 2 8 

A XVII . században tűnik fel evang. lelkészeink nyakán 
a nálunk úgynevezett Mózes-tábla. A régi keskeny vászongallér 
helyébe jött a világi divat módja szerint a fodros spanyol gal
lér, a németeknél úgynevezett malomkő gallér (Mühlsteinkrause). 
Ezt eleinte csak világiak, fejedelmek, udvari és más előkelő 
személyek, városbírák és tanácsosok viselték s ezektől vették 
át a lelkészek is. Ilyen fodros spanyol gallért viselt például 1590, 
Dobner Sebestyén soproni jegyző és 1604. dr. Lackner Kristóf 
polgármester. Es az egyháziak közül Gerhard János (f 1637) a 
jenai kiváló dogmatikus, Andreáé Bálint, a szellemes stuttgarti 
udvari lelkész, Arndt János és Herberger Valerius ; továbbá a 
tudós Müller Henrik rostocki lelkész, a Lelki Nyugosztaló Órák 
írója, kinek művét Sz. Fekete István fordította magyarra. Spa
nyolgallért viselt eleinte Spener Fülöp is, melyet később a 
Mózes táblákkal cserélt fel. Magyarországi ismerőseink közül 
a kassai Grawer Albert 1596., a pozsonyi Schmidt Dániel 1636., 
az énekíró Wegelin Józsua 1635. és a szintén pozsonyi Krumb-
holtz Keresztély 1690. viselt spanyol gallért. 2 9 

A terhes malomkő-gallért azonban a világiak is megunták 
és lehajló sima fehér vászon gallért kezdtek viselni. Ilyen gal
lérja van például Zuana Péter soproni polgármesternek, aki 
Lang Mátyás lelkésszel 1666, a gazdag egyházi könyvtárt kez
deményezte Sopronban és a Wesselényi peréből ismert Abele 
Kristóf kamarai titkárnak. Városi német lelkészeink is sokáig 
viseltek a Luther-talárhoz ilyen az egész nyakat körülvevő, 
lehajló széles sima fehér gallért. Ilyent viselt pl. már Böhm 
Kristóf lőcsei, majd pozsonyi lelkész 1626 -60. s a gyászos év
tizedben Reiser Antal és Titius Dávid pozsonyi lelkészek, vala
mint Lang Mátyás soproni lelkész. 3 0 

Az ilyen széles sima lehajló fehér vászongallérnak utóbb 
csak elől az áll alatt levő részét hagyták meg és pedig kettős 
tábla-alakban megnyújtva. így állott elő a magyarok által úgy-

2 8 Pauler Gyula, Wesselényi F . nádor és társai. II. k. 383. 1. 
2 9 Lásd ezek arcképeit: Payr S. A soproni ev. ehk. tört. 172. és 182 

Dr. Baum-Geyer képes ehtört. 575. 590. 744. Schmidt K. J . i. m. 46. 67. 86 
Drews P. i. m. 96. 109. 

3 0 Arcképeik: Payr S. i . m. 358. 410. 498. Klein S. Nachrichten I. a 
címképen. Schmidt k. J . i. m. 61. 79. 



nevezett Mózes-tábla. Ilyenféle táblaszerű kettős fehér nyakra
való nyujtványt először a világiak viseltek s tőlük vették át 
azután úgy a r. kath., mint a protestáns lelkészek. Ilyen Mózes
tábla van már Hocher Pál császári tanácsnoknak, Zrínyi Péter 
és Frangepán kegyetlen bírájának a nyakán. Ilyen táblákat 
viselt az I . Lipót által nyakunkra küldött Ampringen. Gáspár 
kormányzó, a német lovagrend nagymestere, Lobkovitz herceg 
és Rottal János gróf. Sőt ilyen megnyújtott fehér táblái voltak 
nyakán a hírhedt Kolonics Lipót bécsújhelyi, majd győri püspök
nek, a később prímásnak is. Világi előkelő polgárok is, ha ün
nepélyesen akartak megjelenni, nyakuk alá ilyen fehér gallér
táblákat kötöttek. A világi gyászöltözetnek is szinte kiegészítő 
részei voltak az ilyen táblák. 3 1 r 1 

A francia főpapok közül is ilyen táblákat hordtak: Bos-
suet Meaux város és Feneion, Cambray püspöke és a francia 1 

abbék általában, valamint több szerzetes rend, például az isko
lás testvérek. A világi tudósok közül is Mózes-táblái vannak 
Arnauld Antalnak, Spinoza Benedeknek. Es a hallei Thomasius 
fehér nyakkendőjének két vége is a Mózes-táblákhoz hasonlóan 
lóg le a nyakáról. Az evang. lelkészek közül legkorábban, már 
X V I . század végén volt Mózes-táblája Nikolai Fülöp hamburgi 
lelkésznek, a kiváló énekírónak. Ilyen táblákat viselt Berlinben 
Gerhardt Pál Halléban Francke Ágoston, Württembergben Ben
gel Albert. Hazánkban a strassburgí születésű Sutorius Bálint 
pozsonyi lelkésznek van először 1659. Mózes-táblája, azután 
Vibegius János locsmándi s Sowitsch Kristóf és Bahrdt Konrád 
soproni lelkészeknek már 1670 előtt. Ezután lesz mind általá
nosabbá. 3 2 

Hogy a Mózestábla a spanyol gallérból és az ezt követő 
széles sima vászongallérból fejlődött ki , azt a német neve is 
mutatja. Mikor XIV. Lajos korában az allongeparóka a leomló 
fürtökkel divatába jött, ennek útjában állott a malomkerék gal
lér és másról kellett gondoskodni. így kezdték hordani a táb
lácskákat. Ennek neve a németben ma is Beffchen vagy Bäff-
chen. (Rietschelnél Überschlägel, hajtóka néven is.) A középkori 
latin beffa szóból származik, mely mint a germán beffe erede
tileg papi sapkát (Chorkappe, Chorhut) jelentett. De az ó-német 
„bef" már gallér (Kragen) és a „befje" kis gallér volt. 3 3 A fran
ciák petit colét (kis gallér), az angolok band (szalag, szalagok) 
néven nevezik. Mózestáblák nevén csak nálunk Magyarország
ban ismerik és nem is régóta. Az 1791. évi pesti zsinat jegyző
könyve még csak „palást és a táblák" nevén említi az evang. 
lelkészek ruháját. Régebbi irodalmunkban nem is találom a Mó
zestábla elnevezést. Ballagi Mór német-magyar szótárában (a 

3 1 Szilágyi M. N. Tört. VII. 242. 244. 274. 319. 465. Drews P. i. rű. 121. 
3 2 A képeket lá sd: Baum—Geyer i. m, 594. 735. 764. 765. 771. Schmid. 

K. J . i. m. 77. 1. Payr S Sopr. ehtört. 361. 406. 446. 
3 3 Weigand I. 169. Rietschel, Liturgik I. 152. 



zsebkiadás 1844. a nagyobb két kötetes 1854) fordul elő (talán 
először) die Bäffchen „többes" magyar jelentése: „Mózes táb
lácskái". Ballagi Bloch néven előbb izraelita volt. Vájjon nem 
épen zsidó atyánkfiai hozták e forgalomba ezt az elnevezést? 
Lőw Lipót és fia Emánuel szegedi rabbik a Luther-talárhoz ha
sonló ruhájukon és a baretten kívül ilyen Mózestáblát is viseltek. 
Valamint ma a felső ház zsidó rabbi tagja is. Vagy talán ma
gyar ember gondolt élénk fantáziával a két fehér nyakravaló táb
lácska láttára a bibliai két törvénytáblára és nevezte el azokat 
Mózestábláknak ? Stráner Vilmos dr. a gyakorlati theologia volt 
tanára mindenképen tiltakozott, hogy az evang. lelkészek nyak
ravalóját Mózestáblának nevezzék, mert hiszen ők mint az új
szövetségi evangélium hirdetői, nem oly felettébb szerelmesek 
az Ószövetségbe. 

II . A magyar reformátusok papi ruhája. 

A reformátusok a papi ruházat dolgában is radikálisabban 
jártak el, mint az evangélikusok. Zwingli ugyan viselte még a 
tudósok talárját, de nem követelt a lelkészek számára külön 
hivatalos ruhát. Hazánkban az 1562. évi debrecen-egervölgyi 
hitvallás (Melíusz és Szegedi Gergely műve) az ószövetségi 
áldozatokkal együtt az ároni ruhákat is elveti. „Krisztus, az 
apostolok és próféták - mondja az ároni öltözetekről szóló sza
kasz — közönséges ruhát viseltek még mikor a sakramentomokat 
kiszolgáltatták is, és így most is viselhetnek a papok tisztességes 
ruházatot, közönséges öltözetet." Draskovich püspök feljelentését 
Kálmáncsehi ruhájáról láttuk már fentebb. Az 1567. évi debreceni 
zsinat már egyes túlzások ellen is felémelte szavát. Ennek latin 
hitvallása mondja: „Kárhoztatjuk a templomok, harangok, egy
házi énekek, pásztori és szokott öltözetek eltörlőit. Mert a 
pápaságban mindezekre nézve csak a visszaélést kárhoztattuk." 
E hitvallás szerint az úrvacsora kiosztásakor is „közönséges, tisz
tességes ruhát kell használni, mint amilyent az emberek közt s a 
szent szolgálaton kívül is használunk s kerülnünk kell az ároni és 
pápistás öltözeteket... Tisztességes, közönséges polgári, nem 
pedig babonás és bohóc öltözetet kell használnunk a Krisztus 
és az apostolok példájára. Istentelenül fecsegnek az Interim-
pártolók, kik a mózesi és ároni öltözeteket, oltárokat, egyéb 
eszközöket, ezen emberi hagyományokat. . . a kovásztalan 
miseáldozatot közönyös dolgoknak nevezik, amelyekkel élni 
vagy nem élni egyformán szabad". (Kiss A. i . m. 152., 475., 
516., 518.) 

Meliusz Péter és a debreceniek e szerint ismerték az 
Interimek miatt Németországban folyt vitákat. És így bizonyára 
a magyar evangélikusok között is felmerült ez a kérdés a papi 
ruhákra vonatkozólag is. De nincs nyoma, hogy nálunk nagyobb 
hullámokat vert volna. Az albát és a többi miseruhát a magyar 



evangélikusok sem vették fel. De azért a debrecenieknek is volt 
valami komolyabb papos öltözetük, mert a debreceni magyar 
hitvallásuk (szintén 1567) mondja: „A tiszthöz illendő méltó 
ruhát viseljen minden. . . Az ó-törvénybeli papoknak is volt 
valami külömbség öltözetekbe, akikbe külemböztek a polgároktól, 
a községtől, mint az Illyés istoriája is megmongya, minémü 
Öltözeti és palástya volt. Hát ha tanító vagy, katona, udvar 
módra, deli módra, cifra ruhát ne viselj. Feleségednek is hánt 
aljú garádicsos szoknyát ne csináltass . . . Akármi színyű ruhát 
viseljen a pásztor, mind jó, csak meglássa, hogy a szabadsággal 
ne rontson, gonoszul ne éljen. . . Más az, hogy a természet a 
tisztödhez illendő tisztöletes öltözetöt temperálja és ahoz szabd 
a ruhát. Ne híjának cifra papnak." (Kiss A. i . m. 547.) 

Az Articuli majores (Debrecen 1567.) is az ároni áldozó
papi és a misemondóruhákat tiltja és a fényűzést. „Valamint a 
babonás öltözetek, úgy a költséges fényűző és a piperkőcőkhöz 
s katonai rendhez illő öltözetek is tiltva vannak az egyházak 
lelkészeinek." A 43, cikk a papnékról is szól: „Tiltjuk a papok 
nejeinek is a fényűzést, a ruházatban való mérsékletlenséget, 
hogy ne bujálkodjanak az apostol szavai szerint gyöngyökkel, 
hajoknak fodorgatásával, hanem hordjanak középszerűen díszí
tett az udvari és királyi nemes nők fényűzésétől, kevély pom
pájától és gőgjétől ment öltözetet." I . Tim. 3. 4. Tit. 1, 3. I . 
Kor. 14. A csengeri 1570., a nagyváradi 1577. art. minores s a 
XVI . század végéről való borsod-gömör-kishonti cikkek mind 
szabadságot engednek a papi ruházatban, csak a miseruhát, 
világias fényűzést tiltják és ajánlják az illendő tisztességet, sze
rénységet és középszerűséget. A papi ruhák alakját, szabását 
és színét közelebbről nem határozzák meg. (Kiss Á. 573., 583., 
670., 691., 727.) 

Megszabott egységes papi egyenruhájuk a kálvinistáknak 
a XVI . és XVII . században még nem volt. Ez a megállapítása 
dr. Révész Imrének is. Hiszen a kánonok tiltakozásából láthatni, 
hogy egyes lelkészek még világias rövid bekecst is viseltek, 
mint a katonák és a nemesek. De mind jobban követelik a 
zsinatok a tisztükhöz méltó hosszú ruhát. Szerencsére fenn
maradt Szegedi Kis István ref. lelkésznek arcképe, melyet ta
nítványa és életírója Skaricza Máté ráckevei lelkész nagy gond
dal és ügyességgel rajzolt 1568-ban. Ezen a ruhája is jól látható. 
(Lásd : Zsilinszky M. Képes Ehtört. 54. 1.) Prémgalléros, vágott-
ujjú, hosszú mente van rajta, mely alatt zsinóros tógát visel. 
Az a rókabőrrel bélelt mente (vestis lupina pelle subducta) lehe
tett ez, melyet Skaricza szerint Temesvár grófjától, Petrovics 
Pétertől kapott s amely ruha „Szegedi Kis igényeit eléggé k i 
elégítette." 3 4 Nemes Mihály festőművész épen erre hivatkozva 

3 4 Skaricza M, Szegedi Kis í. élete. Ford. Faragó B. 19. 1. Bauhofer G. 
Kirchgesch. 79. Skaricza Jászberényről mon-ija : „Itt bevégzem Szegedinek tö
kéletesebben festett arcképét, melyet néhány papiroson nagy merészen mgé 



állítja, hogy a tudósoknak a Luther-taláron kívül ilyen másik 
hivatalos ruhája is volt az egyes országokban és nálunk is. 
Hivatkozik Comeníus és más régi lelkészek és tudósok arcké
peire és ezt tartja a református lelkészek magyaros ruhájának. 
Mátrai Lajos szobrászművész még nem volt ilyen véleményen, 
mert ő a bibliafordító Károli Gáspár szobrát Göncön 1890. még 
bőredőzetű Luther-talárban ábrázolta. (Lásd a Károli-emlék-
könyvben.) Meliusz Juhász Péternek a nyáron Debrecenben 
felállított szobrára a művész már ilyen prémesgallérú és vágott-
ujjú mentét adott. De alatta a gombos és a derékon övvel is 
átkötött reverenda, mint papi viselet a XVI , századból, még 
nem igazolható. 

Nemes Mihály a fentebb már említett csoportképen a papi 
ruhák között bemutatja 1600-ból Köpeci Nagy György felső
rákosi lelkész ruháját is, mely lilaszínű hosszú magyar talár s 
ezt igen érdekesnek és festőinek találja. Említi Boncidai Péter 
tardosi lelkész magyar református tudós viseletét is I . Rákóczi 
György korából, valamint a debreceni kollégium közismert diák
viseletét 1624-ből. Veresmarty Mihály, a hitehagyott komjáti 
ref. lelkész, 1609. a barsi zsinaton szakállasán, bőredőzetű fekete 
tógában jelent meg s Ipolyi Arnold szerint a református káno
nok ekkor ilyen ruhát követeltek a papoktól. Szenei Molnár 
Albert nemrégiben felfedezett hiteles arcképe szerint inkább 
világias, szűkebb zsinóros ruhát viselt. 3 4 

De azért hosszú fekete tógája vagy reverendája még most 
sem volt távolról sem minden ref. papnak, Dunántúl az 1612. 
évi köveskúti zsinat 23. kánona még így szól: „Az egyházi 
szolgák tisztes középutat tartsanak a ruházatban és nyiratko-
zásban, hogy meg lehessen őket különböztetni a zsoldosoktól, 
kereskedőktől és vargáktól. Parancsoljuk, hogy mellőzvén azt 
a gyalázatos katonai (tisztességgel legyen mondva), a far el
takarására alig eléggé alkalmas ruházatot, hosszú köntöst és 
amennyire lehet, alakra, színre nézve a hivatalnak megfelelő 
palástot viseljenek". Legénykedő, kettécsapott süveget még a 
rektoroknak sem engedtek viselni, E kánon eredeti latin szö
vegét nem ismerem, Thury Etele a papi ruhát hosszú köntös
nek és palástnak fordítja, Révész Kálmán pedig „hosszú csuha 
(reverenda) és palást" szavakkal. Még ha eredetiben a „pallium" 
szó volna is benne, 1612-ben csak a fentebbi magyar mentére, 
prémes bő köpenyre gondolhatunk. Semmiképen sem a francia 
abbék által XIV. Lajos kora óta viselt s majd nálunk is divatba 
jött hátfedő keskeny palástra. 

A sokáig érvényben volt 1623. évi komjáti kánonok is 
(II. r. 51. k.) csak általánosságban szólnak a papi ruháról: 

otthon megkezdettem." Latin verset is írt az arckép alá. Testre kicsi, de nagy
eszű volt Szegedi U. o. 51. 1 Földvári L . müve is (Sz. Kis István élete) közli 
Szegedi arcképét. 

3 4 Sárospat. Füz. VIII. 392—403. Ipolyi A. Veresmarty élete 271. Vasár
napi Újság 1917. 374. 1. 



„Távoztassák el (a lelkészek) a fényűzést, a költséges ruház
kodást, a szokatlan viseletet . . . tisztükhöz és személyük mél
tóságához illő ruházatban járjanak". A karthágói 4-ik zsinat 
45-ik kánona is így szól: „A pap hivatali állását mind öltözeté
ben, mind járásában kimutassa s azért sem ruházatában, sem 
lábbelijében fényt ne keressen". Samarjai János dunántúli 
püspök még a pápista ruhától is féltette papjait, azért tiltako
zott a lelkészavatásnál a kenet, pilisnyírás és fehér kámzsa 
(alba) ellen. 3 5 

A zempléni ref. egyházmegye jegyzőkönyvében 1632. írja 
az esperes: „Az patkós csizmát interdicáltam az Minístereknek 
és az Kádos mentét, hogy kíki tisztéhez illendő ruhában járjon". 
Ugyanott: „1663. Esperes úr jelenti, hogy a Politikusok némely 
Prédikátoroknak illetlen öltözetekben, nevezetesen a Miszíri 
gallérú öltözetekben, minemű a Soóri uramé etc. Item, hogy a 
Predikátornék sárga csizmát, klárist viselnek. Delib. illendő, 
hogy akiknek katonagallérjuk vagyon, akár Pap, akár Mester 
legyen, elvessék. A Predikátornék is a klárist és sárga csízmát 
letegyék". 3 6 

A pápai és sárospataki nagyobb diákok, az úgynevezett 
tógátusok, már igen korán hosszú fekete tógát viseltek, melyet 
forrásaink longa és reverenda néven is emlegetnek. A debreceni 
nagy diákok Bethlen Gábor rendeletére 1624 óta zöld tógát 
viseltek sárgazsinóros kihányassál (díszítéssel). Ilyenbe öltöztette 
Debrecen a diákjait újabban is a tiszteletbeli doktorok^ felava
tásakor. A debreceni diákok viseletét közli a Prot. Arvaházi 
Naptár 1900. 76. 1. (Lásd Cserna K. rajzát is: Deák és senior 
a XVII . században. Nagyenyedi Album 191.) Feltűnő ezzel 
szemben, hogy a debreceni zsinat 1630. a lelkészeknek épen 
a zöldszínű tóga viselését tiltotta meg: Toga viridis ferreique 
coloris, mayzer köpönyeg ungarice vocata. Csepregen is az 
evangélikusok 1625. a zöld maiszner (meisseni) ruhát tiltották 
meg. Megtiltották ekkor Debrecenben a csizmákat, az öreg 
kapcsokkal díszített mentéket és az aranyos gallérokat is. 3 7 

A nagyenyedi zsinat is 1642. a fényűzés ellen küzd: „Aki 
egyházi személyekhez nem illő öltözetet hord, p. o. bársonyt, 
vagy ahhoz hasonlót, nyest kalpagot sat. ezek vétessenek el 
tőlük. Ugyanezen büntetés érje a papok feleségeit, ha köntösei
ket arany- és ezüstkapcsokkal cifrázzák, vagy nyakokra gyön
gyöket, csattokat raknak, vagy a kőzdi vartól eltérő csizmákat 
viselnek." (Pokoly J. Erd. ref. ehtört. IV. 260.) 

Sámbár Mátyás jezsuita Orvosló Ispotály című 1664. meg
jelent munkájában a ref. lelkész (Czeglédy István) mondja: 

3 5 Thury E . Dtúli Ehker. Tört. 420. 1. Szeremlei S. Vázlatok a pap-
szentelés múltjából. Ehtört. monogr, 49. 1, Sawarjai J . A helv. hitv. egyházi 
ceremóniájukról. Lőcse, 1636. 142. 1. 

3 6 Thury E . A dunántúli ref. ehker. tört. 154. 1. Spataki Ref. Lapok 
1931. 156. 1. 

3 7 Debr, Ember Pál, Hist. Eccl. Reformatea 375. I. 



„Mindazáltal egy hosszú nagy ujjas és széles galléros Calvinus 
Apánktól reám maradt palástom vagyon . . . hol Farkas, hol Róka 
bőrrel béleltem, de kitetszik mindakettőnek a farka". Ez is a 
ref. papi ruhára vonatkozik. Fentebb már említettük Láni György 
korponai rektor Papistisches Gefängniss könyvét (Lipcse 1676. 
és 1677), amelynek címképén református lelkészek is vannak 
az evangélikusokhoz bilincselve. Amazok a tóga felett hosszú 
magyar mentét viselnek és a fejükön hegyes magas kucsma 
van. Az összeláncolt protestáns lelkészpár más és más öltözet
ben Láni könyve után rajzolva újabb másolatokban is látható. 
(Balogh E. A m. prot. gályarabok. Luther-naptár 1919. 29. 1. 
Payr S. A m. prot. gályarabok 48. 1.). 

A Borsod megyében született Geleji Katona István erdélyi 
püspök 1649. kiadott 83. kánonában a ref. lelkészeknek már 
mindenfelé elfogadott és maga a régiség által helybenhagyott 
és megerősített ruhájáról szól. De hát melyik az a ruha, arról 
hallgat; Maga a kánon így hangzik: „Habitus eorum sit ordini 
et vocationi sacrae conveniens, nec nimis sordidus, ut Anbaptis-
tarum, nec ridiculus, ut Monachorum, nec denique nimis splen-
didus, ut Magnatum ac Praesulum Romanensium ,* sed mediocris 
ac honestus, quo tum a militibus et aliis statibus secularibus, tum 
vero ab Ecclesiasticis alíarum sectarum primo íntuitu discerni 
ac dignosci queant; qualis noster vulgo iam receptüs et ipsa 
vetustate velut approbatus ac confirmatus est". A „Papi egyen
ruha" névtelen (t.) tudós írója s Révész Kálmán és Garzó Gyula 
is már most e kánon alapján azt állítja, hogy a magyar ref. 
egyháznak ősi időktől fogva általánosan elfogadott papi ruhája 
volt a reverenda és a palást. Ennek azonban úgy a korábbi, 
mint későbbi adataink ellenmondanak. Különösen a mai abbé
palást jókról nem lehet mondani, hogy az ősi viselet. A reve
renda pedig nem volt általános a régi időkben s újabb időkben 
az atilla jött helyébe, mínt látni fogjuk.3 8 

Magyar kánonaink még a XVI I . században is óva intik a 
a lelkészeket a törökös idegen viselettől. A sárospataki 1621. 
évi iskolai törvények szerint: „A csapott süvegek viselése s a 
hajnak török módra nyírása tilos". Tóth Ferenc a tiszántúli 
ref. püspökök közül a 101 évet élt Zoványi Györgyről írja: 
„Mivel ily vén ember volt, nem csuda, ha a régi módihoz tart
ván magát, mindholtig ( f 1757.) török-magyarosan járt, nagy 
kést hordozván az öve mellett zsinóron, vagy láncon". 3 9 

Sajátszerű magyar díszben mutatja a református lelkészt 
a XVII . század végéről a már említett Marsigli Alajos olasz 
grófnak Erdélyben 1700 körül készült vízfestménye. Nemes 
Mihály ezt egészen magyar papi ruhának mondja és Szekfű 
Gyula, k i e képet a Magyar Történet V. kötetében a 160. 1. 

3 8 Prot. Eh. Isk. Lap. 1881. 956. Garzó Gy. A hivatalos papi öltözet. 
Prot. E h . Isk. Lap. 1891. 732. 

3 9 Tóth F. A helvét hítv. túl a tiszai püspökök élete. Győr 1812. 165 1. 



közli, így írja le: „Hosszú lila posztódolmány (tóga, reverenda) 
szürke zsinóröv; efölött hosszú mente, melynek ujjnyílásán 
fehér prém van; fekete csizma és széleskarimájú nemezkalap". 
Nemes Mihály szerint ez „az a bizonyos vaskalap" (mellyel a 
szigorú orthodox papokat szokták gúnyolni). A már említett 
képcsoportban Nemes ezt a Marsigli-féle papi alakot is közli. 
A vízfestmény a M. N. Múzeum (198. Oct. Germ. jelzésű) XVII . 
századbeli kéziratában van meg. „Fekete posztó tóga és róka
torokkal prémezett jó mente" volt a református lelkészek rendes 
szokott ruhája még a XVIÍI. század elején is. (Révész K. Gyön
gyösi Pál 82. 1.) 

A XVII . század vége felé tűnik fel a magyar református 
lelkészeknek egy jellemző, több mint harmadfél századon át 
használt és mai nap is meglevő hivatalos ruhája: a palást (pal-
lium). A franciák közt jött ez legkorábban divatba. XIV. Lajos 
korában Észak- és Középnémetországban is átvették a lelkészek, 
az evangélikusok is. Poroszországban és Württembergben 1811. 
kormányrendeletre hagyták el a palástot és vették fel e helyett 
ott is a Luther-talárt. (Rietschel G. i . m. 151.). Valószínűleg a 
régi r. kath. pluviale (vecsernyepalást) maradványa ez a papi 
ruha, melyet délutáni istentiszteleteken és körmeneteken szok
tak viselni. Régente csuklyája is volt, hogy esőben a pap fedet
len fejét megvédje, innen a neve (pluviale, esőköpeny). Későbbi 
formáját (keskeny, fekete, földig érő, elől nyitott köpenyke, a 
nyakon szalaggal megkötve) a francia abbék kezdték viselni. 4 0 

A magyar lelkészek közül a gályarabok történetéből jól ismert 
Sellyei István pápai és Harsányí István rimaszombati ref, lel
készek arcképein látjuk az első ilyen papi palástokat. Sellyei 
arcképét 1676. Mayer Konrád zürichi festő festette, a Horner 
városi könyvtáros birtokában levő képen pedig Sellyei és Har
sányí egy vásznon vannak lefestve. A képek tehát hitelesek.41 

A palást azután lassanként szinte megkülönböztető ruhája lett 
a ref. lelkészeknek. És a magyar evangélikusok között is sok 
helyen, ahol még a Luther-talárt nem fogadták el, palástot és 
reverendát viseltek a lelkészek. 

A pietizmus és a felvilágosodás kora. 
A pietizmusnak nevezett gyakorlati keresztyénség kép

viselői ellenfeleik előtt a hitvallásokhoz való hűségüket akarták 
igazolni. Egyházi külsőségekben, a papi ruhában sem akartak 
tehát újítóknak feltűnni. Spener Fülöp és Francke Ágoston jól 
ismert arcképeik szerint Luther-talárt viseltek Mózes-táblákkal. 
Igaz, hogy az öreg Spener annak a kornak divatja szerint már 

4 0 Csikesz Sándor papi családjában ma is él a szájhagyomány, hogy 
az ö őseik már a XVIII. században a francia abbék palástját viselték. 

4 1 Rácz K- A poz onyi vértörvényszék áldozatai. Lúgos 1909. 89. 1 A 
képek közölve: Payr S. A m. prot. gályarabok. 3. és 6. 1. 



parókát is viselt. De ezt megtették nálunk is már akkor egyes 
városi német lelkészek is. Nagyobb szabadság és elvilágiasodás 
észlelhető a papi ruházat terén később a felvilágosodás korá
ban, nálunk különösen Mária Terézia kora óta. A németek közt 
híressé lesz Schulz Sámuel gielsdorfi lelkész, a varkocspredi-
kátor (Zopfprediger), nagy racionalista, akit hírhedett munkája 
(Der himmelweite Unterschied der Moral und Religion 1788) 
miatt el is mozdították állásából. Midőn a papok közt a paróka 
volt az általános hajviselet, ő volt oly merész, hogy copfot (haj
fonat, varkocs) kezdett viselni. Erről nevezték el. A világiak, 
katonák és nemesek közt már korábban megvolt a természetes 
és mesterséges copf, de a lelkészek még nem merték átvenni. 
I . Frigyes Vilmos porosz király 1713. viselt először természetes 
copfot s azután a hadseregben is meghonosította. Voltaire és 
Kant is copfot viselt. A copf a papok közt eredetileg újítás 
volt, de később azután épen ez lett a papok közt is a maradi
ság, ízléstelenség jelképe. Már két ilyen szó volt forgalomban : 
vaskalap és copf.42 

A Luther-talár mellett megvolt még az alba. Mindjobban 
kezdték viselni evangélikusok is a palástot (pallium, Schwalben
schwanz). De voltak egészen világias öltözetű lelkészek is. Hogy 
a felvilágosult kor ki ne gúnyolja őket, ők is amazok viseleté
hez alkalmazkodtak. Voltak lelkészek is térdig érő bugyogóban, 
hosszú harisnyával, csattos cipővel, cifra inggel és nyakkendő
vel, háromszögletű kalappal. Baum-Geyer képes egyháztörténete 
(785 1.) négy elegáns, divatos öltözetben mutatja be a berlini 
papokat a XVIII. században. Es ilyen rövidnadrágos, kaputos, 
palástos és parókás lelkészt látunk Chodowiecki 1781. évi réz
metszetén is. (Drews P. 143.) Ez az elvilágiasodott papi öltöz
ködés Göttingából és más egyetemi városokból korán beáram
lott Magyarországba is mind a két protestáns egyházba és ki
hívta maga ellen egyes a magyar nemzeti ruhához ragaszkodó 
világiaknak és r. kath. szerzeteseknek a bírálatát. 

I. Az evangélikusok papi ruhája. 

Az 1707. évi rózsahegyi zsinat 8. kánona nagy súlyt 
helyez arra, hogy a lelkészek az albát felöltve lépjenek az oltár 
elé már csak azért is, „hogy megkülönböztessék magokat azoktól, 
kik lelkészi felavatásban nem részesültek." S figyelmezteti a 
lelkészt arra is, hogy a süvegét (pileum) és a botját ne az 
oltárhoz, hanem máshelyen tegye le. De egyéb pápista ékességek 
(ornatus pontificii, ezek közt a miseruha is) távolíttassék el. De 
mivel a magyar lelkészek az oltár előtti szertartásokat (az albá-
val együtt) egyes helyeken mellőzik, fel kell a népet világosítani, 
hogy ezek közönyös és szabados dolgok (adiaphora et licita), 

4 2 Hase Karl. Kgesch. Vöries. III. 128. Perthes Theol. Handlexikon III. 305 



ily módon; megbotránkoztatás nélkül igyekezzenek a szertar
tások egyformasága céljából bevezetni. Tehát a magyar lelké
szekre nézve kötelezővé még itt sem tették sem a szertartásokat, 
sem az albát. Ezt a fehér inget kellett viselni a zsinat szerint 
úrvacsoraosztáskor, a szószéken s kereszteléskor és esketéskor, 
de a hétköznapi, könyörgéseken és a temetéseken már nem. 
Rózsahegyen a jelenvolt püspökök azt is kívánták, hogy a fiatal 
papok, mikor prédikálnak, ne viseljenek sapkát, legfeljebb ha a 
hideg vagy más baj kényszeríti őket; ugyanezek továbbá tar
tózkodjanak a hajfodorítástól, hajcifrázástól és hajporozástól. A 
theologiát tanuló és az eperjesi kollégium szemináriumába járó 
ifjak pedig egyforma ruhát viseljenek. Ezeket azonban nem 
vették fel a kánonok közé. Szintén a püspökök javaslata volt, 
amit a 16. kánonba foglaltak: „Hogy megkülönböztetés legyen 
a püspökök, esperesek, lelkészek, diakónusok és rektorok között, 
ezután,olyan ruhát viseljenek, mely az ő rendjüknek és álla
potuknak megfelel, valamint az ő családtagjaik is (állapotuknak 
megfelelő ruhát). így értjük meg, hogy még e század elején is 
a pöstyéni templom felavatásakor Baltik Frigyes püspök Luther
talárja fölött az alba háromfodros, az esperesé kétfodros, a 
lelkészé egyfodros volt a papi rangfokozat nagyobb dicsőségére. 4 3 

A rózsahegyi kánonokból látjuk tehát, hogy a német és a 
tótajkú gyülekezetekben továbbra is megvolt az alba. A magyar 
lelkészek azonban nem vették fel ezután sem. Az ellenkezés 
oly nagy volt, hogy például a győri születésű Ráth Mátyást, 
ezt az irodalmi érdemeiről is ismert férfiút az újonnan szer
vezkedett, pesti evang. gyülekezet 1787. azért nem választotta 
meg első papjának, mivel ez kijelentette, hogy az albát nem 
veszi fel és áldásosztáskor nem használja a keresztjelet.44 Du
nántúl is azonban a városi német lelkészek s az egy-két tót 
gyülekezetben a lelkész felvette az. albát.. Városi egyházaink
ban (Sopron, Pozsony) a Luther-talár viselete volt általános a 
Mózes-táblákkal és a század vége felé már néhol a palást is 
feltűnik. 

Magyar lelkészeink a ruházat dolgában ezután is sok sza
badságot engedtek meg maguknak, sokszor vétettek az egyházi 
törvények ellen és egységes papi viseletről éppen nem lehet 
beszélni. A gyászos évtizedben az üldöztetés kényszerítette 
őket arra, hogy a papi öltönyt letegyék és álruhát vegyenek 
fel. 1680-ban a vasvári káptalan kiküldöttje, Tormássy Péter 
•kapornaki apát előtt vallotta Lacza János : „Tudja nyilván, 
hogy Sebeházán is benn vagyon az praedikátor s úgy Vásáros-
faluban is és Beledbén is (Sopron m), akik alattomban paraszt-
ruhában föL s alá járnak az falukon és exerceálják is titkon 
tisztöket." 4 5 Ily viszonyok között azután ném volt csoda, hogy 

4 4 Szeberényi J. . Corpus Synodorum 69. 76. 79; Zsilinszky M, Egy for
radalmi zsinat tört. 54. 1. 

4 4 Doleschall S. A pesti ev. ehközség tört. 163. 1. 
4 5 Horváth S. Tanuvallatás.l680-bóL M. Prot. Ehtört. Adattár III. 16. 



a lelkészek ruhája nem igen különbözött a köznép és a neme
sek ruhájától. Az elvilágiasodásra úgy is nagy volt a hajlandó
ság a kánonok szerint, az üldöztetés évtizedeiben pedig íme a 
szükség is r rre kényszeritette őket. 

1715. augusztus havában egy hazánk iránt érdeklődő angol, 
Clements Simon utazott Zalamegyében s midőn Kapolcson a 
lutheránus papot (idősb Rotarides Sámuelt) is meglátogatta, ezt 
durva szövésű ingben találta, mely lazán függött le derekán is 
alul, az ing alatt pedig bő, bokáig érő gatyát hordott. A vászon 
durvaszövésű volt, mint Angliában a sátorvásznak. Clements 
tiszteletére azonban a pap felvette prémmel bélelt, rövid kék 
mentéjét s mindkét vállára akasztotta. Ilyen prémes mentét 
hordanak télen úgy, mint nyáron, jegyezte meg az angol. Tehát 
itt is rövid mentét viselt a lelkész. De ez csak utcai ruhája 
lehetett, az oltár előtt való szolgálatra volt bizonyára hosszabb, 
fekete reverendája is. Hiszen a Somorján 1650. újra kinyoma
tott kánonok követelik : a (lelki) tanítóknak tisztekhez illendő, 
tisztességes öltözetök, köntösök legyen ; hajdúkat, mészárosokat, 
nemeseket, török katonákat, kádikat ne kövessenek, „Ha ki 
tisztihez nem illendő ruhát csináltat, annyival büntettessék, 
amennyit az ruha érne." Kapolcs különben kicsiny szegény 
hely volt, az angolt bosszantotta, hogy itt bort sem kapott, 
hanem vizet kellett innia. 4 6 

Egy faluból ugyan nem lehet még következtetést vonni, 
de bizonyos, hogy Tolnában, Baranyában, Somogyban még a 
század végén is rövid bekecsben jártak a papok. (Cegléden 
állítólag még a mult század derekán is mezítláb járt a refor
mátus pap), Dunántúli ev. jegyzőkönyveinkben és Sipkovics Tóth, 
Bárány János és Balogh Ádám püspökök utasításaiban (1742-
1761.) a papiruháról semmi említés nem történik. Kevés volt e 
században a lelkészünk, nehéz volt a helyzetük, a ruhára nézve 
engedékenyek és elnézők voltak az egyházlátogató esperesek. 
Luther-talárt a vidéken még nem találunk, valami szűkebb, 
magyaros, zsinóros és gombos reverendát szereztek az evang. 
lelkészek is, akiknek anyagi ereje ezt megengedte. Ilyen ruhát 
látunk Torkos József győri, majd soproni lelkész arcképén 
(1710—1791.), de ehhez palástot viselt és felkötötte nyakára a 
Mózes-táblákat is. Perlaky Gábor nemesdömölki püspök-lelké
szünknek is (1732—86.) ilyen nyakig begombolt zsinóros, gom
bos magyar ruhája van, mely fölé vastag prémes mentét vett a 
vállára Mózes-táblák nélkül. Csak kezében a vastag könyv, a 
Biblia mutatja daliás alakján az egyházi embert. (Lásd szép 
arcképeiket a Luther-Naptár 1931. és 1934. évfolyamában). 

A világhírű tudósnak, Bél Mátyás pozsonyi lelkésznek is 
(1684—1749) két szép arcképe maradt reánk. Az egyik, mely 
Őt Luther-talárban Mózes-táblákkal ábrázolja, a pozsonyi egyház 

«5 Történelmi Szemle 1921. 118—142. 1. Dr. Öppel J . Keszthely 1715-
ben 21. 1. Füle László és Zsadon József közlése. 



birtokában van. A másik díszes kép pedig, mely őt palásttal s 
könyvvel a kezében mutatja be, a Notitia Hungáriáé címképe. 4 7 

Mind a két képen hosszan lecsüngő parókát visel a kornak 
divatja szerint, melynek a tehetősebb városi lelkészek is be
hódoltak. Bél Mátyás Pápán megismerte a ref. diákok fekete 
tógáját s Besztercebányán ő is ilyen tógába öltöztette a nagyobb 
tanítványait. Már Rózsahegyen is, amint láttuk, azt kívánták 
a püspökök, hogy az eperjesi kollégiumban a theológusoknak és 
nagyobb diákoknak egyenruhájuk legyen. Sok baja volt az elöl
járóságnak nálunk is (nemcsak a reformátusoknál) a nagyobb 
diákok hajviseletével. A rózsahegyi zsinat tanácskozásaiban is 
meghagyták a fiatal lelkészeknek, hogy tartózkodjanak a hajfo-
dorítástól, hajcifrázástól és hajporzástól. Külföldről hozták be 
ezt a szokást, (Zsil. i . m. 54.). Hiszen a szelíd, jó Spenernek 
is már nagy parókája volt. Hosszú felfodorított hajat viselt 
Sopronban már Lang Mátyás (f 1682) és Mag. Serpilius Keresz-
tély (f 1712) lelkész is Pozsonyban pedig Weissbeck János 
(f 1695), Vibegius János (f 1698), Schnaderbach György (f 1701). 
Ezek utódai pedig úgy Sopronban, mint Pozsonyban már paró
kát viseltek Mózes-táblával és Luther-talárral vagy bő palásttal. 
(Lásd a két egyházközség történetét és Klein S. Nachrichten 
2. k. címképét). 

A XIV. Lajos korabeli és a németektől is átvett divatnak 
a mi evang. lelkészeink között nem találjuk követőit, míg a 
reformátusok között lesznek ilyenek. Félcipő csattal, harisnya, 
térdnadrág, térdig érő hímzett csipkés kabát a két oldalán fe
deles nagy zsebekkel, ez volt a XVII I . században a divat. 
Parókát viseltek, de a copfról (varkocs, hajfonat) s a hajba 
tűzött fésűről és szalagokról nem tudunk. Még a pesti zsinat 
idején is 1791. igen különböző volt a városi és vidéki lelkészek 
ruhája. Több helyen már a bő Luther-talár helyett szűkreveren-
dát s e fölött a nyakon szalagokkal megkötött palástot viseltek. 
A zsinati előértekezleten azt határozták, hogy a lelkészek a 
zsinati üléseken és más ünnepélyes alkalmakkor a szokott 
fekete színű papi ruhát (germanica) viseljék palásttal és táblák
kal (a Mózes tábla nevet itt még nem ismerik), közönséges 
találkozások és barátságos összejövetelek alkalmával pedig ked-
vök szerint öltözködjenek, de mindig tisztességesen. Jellemző, 
hogy Dunántúlnak egyik legkiválóbb papja, Nagy István tolnai 
esperes (a leendő püspök, k i a zsinaton is rövid szabású magyar 
ruhát viselt, e szabályok alól a felmentését kérte és pedig oly 
megokolással, hogy neki otthon sárszentlőrinci egyházában más 
ruhát viselni nem szabad. Ez az eset mutatja, hogy Tolnában, 
Baranyában és Somogyban mily szabadon és a nép által is 
rákényszerítve viselték lelkészeink még akkor is a rövid magyar 
ruhát hivatalos cselekmények végzésekor a templomban is. 4 8 

4 7 Lásd a pozsonyi ev. ehközség tört. és Szilágyi S. M, N. Tört. VIII. 367 
4 8 Szeberényi Andor, Az 1791. évi pesti á. h. ev. zsinat tört. 28. E 

szerint a ref. lelkészek a budai zsinaton a r. kath. papok módjára reverendát 
viseltek. 



Az egyházi szertartások tárgyalásakor a buzgó evangélikus 
Glosius Sámuel pesti orvos az alba további megtartása mellett 
szólalt fel, hogy nyugtalanság és botrányok ne támadjanak a 
gyülekezetekben. S ebben egyetértett vele báró Prónay Gábor 
is. A 45. kánonban azután azt határozták a papi ruháról, hogy 
a lelkészek rendjüknek megfelelő ruhát, a lelkészi cselekvények 
végzésekor pedig mindig fekete ruhát viseljenek, tartózkodjanak 
minden illetlen ruhaviselettől, kerüljék a fényűzést és a hiába
való díszítményeket. A papi fekete ruhát tehát közelebbről a 
pesti zsinaton sem határozták meg. Azért maradt az más és 
más továbbra is a Felvidéken és Dunántúl, a városokban és 
vidéken a falvakban. Torkos Mihály, a zsinat egyházi elnöke 
(de csak hittani ügyekben) fennmaradt arcképe szerint gombos 
reverendát s e felett prémes mentét viselt úgy, mint Perlaky 
Gábor dunántúli püspök. Tessedik Sámuel szarvasi és Wal-
laszky Pál jolsvai lelkészek, annak a kornak hírneves tudósai 
pedig már Mózes-táblákat kötöttek fekete ruhájok fölé és pa
lástot viseltek ismert arcképeik szerint. A lelkészek jórésze 
ekkor már nem viselt bajuszt és szakállt. De Perlaky Gábor 
püspöknek fiatalos szép bajusza volt. Ritka kivétel volt az is, 
hogy a tót lelkészek közül Pohl Mihály ácsai lelkésznek és 
püspöknek (1702—78), a pietisták nagy ellenségének (a báró 
Prónay család szájhagyománya szerint) bajusza volt. Nem 
hiában, hogy Szentgotthárdon Vasmegyében született és Sop
ronban tanult. (Révész K. Az 1791. zsinatok emlékkönyve. 
Zsilinszky M. Walaszky Pál. Szigethy L. Luther Lelke I . 103. 
B. Prónay Dezső közlése.) 

II . A reformátusok papi ruhája. 

A XVIII. század elején Kassa város jegyzőkönyve örökí
tette meg, hogy milyen volt a magyar református lelkészek ru
hája. Sokat szenvedt, híres papjának, Gyöngyösi Pálnak peré
ben van ez leírva. A tudós Gyöngyösi Németországon kívül 
Hollandiában és Angliában is járt. Megszerezte a theol. dokto
rátust, s 1699. az anglikánus egyházban avatták fel lelkésznek. 
Hazatérte után is igen büszke volt a „presbyter Ecclesiae An-
glicanae" címére. Makacs, büszke jellem. Elöljáróinak haragját 
azzal is kihívta maga ellen, hogy ami akkor még a magyar 
papok között igen ritka és szokatlan volt, mindig parókát v i 
selt. Angliából hozta ezt is és a zsinati határozatok ellenére 
sem tette le. Tiszántúl a tarpai zsinat 1705. jún. 21. vele szem
ben mondta ki, hogy parókát viselni senki hivatalvesztés terhe 
alatt ne merészeljen. S Gyöngyösi mégis viselt. Mivel pedig 
Kocsi Csergő János püspök ellen pasquillust is írt, a piskolti 
zsinat 1706. jún. 20. hivatalvesztésre ítélte. „Méltó volna, úgy
mond az ítélet, hogy parókáját fejébe vernék s ruháját leszag
gatnák. . . Azért papi ruházatát mától fogva letegye és ne viselje, 



mert ha rajta találják, szégyenére levonszák". Papi ruhája is 
eleinte talán az anglikánus papokéhoz lehetett hasonló, de ké
sőbb, amint a hivatalos személyleírásból tudjuk, a rendes 
magyar papi ruhát viselte. Erről mondja Kassa város tanácsa 
Gyöngyösi későbbi száműzetésekor 1725-ben: „Eddig fekete 
posztó tógában és jó mentében járt, mely a helvét praedikán-
sok szokása szerint rókatorokkal prémezett". íme egy hiteles 
adat az akkori ref. lelkészek viseletéhez. Érdekes a személyle
írásban ez az adat is : „Lengyelország határán azonban (ahová 
menekült) levetvén eddigi ruháját, zöld dolmányt öltött fel; 
mindig hordott parókáján pedig, papi sapkáján kívül, hamuszínű 
posztóból készült, alól háromszorosan vágott süveget viselt". A 
tanács a felsőségnek megígérte, hogy Gyöngyösi arcképét is 
felküldi, de ennek azóta nincs nyoma. 4 9 

A parókával együtt bejött azután a reformátusok közé is 
a francia eredetű német viselet. A külföldön járt fiatal akadé
mikus lelkészeknek a hivatalos egyház a ruházkodás terén sok 
engedményt tett, de az itthon végzett (domidoctus) papokat a 
magyar ruha viseletére kötelezte. A nyírbátori zsinat 1712. csak 
annyit engedett meg, hogy szakálljokat a lelkészek elborotvál
hatják. Sok volt a panasz e században is a papok világias 
öltözködése miatt. Az udvarhelyi zsinat 1714. felpanaszolja, 
hogy a lelkészek idegen, színes és secularis (világias) köntöst, 
magassarkú csizmát, horgas fésűt, tászlis inget, rózsás nyakra
valót viselnek még in publico is. A generalis synodus azérű 
absolute megkívánja, hogy minden prédikátornak hosszú doltl 
mánya legyen. „Az esperes ne acceptálja senkinek szegénysé
gével és tehetetlenségével való maga mentését, mert aki magá-
olyan szent hivatalra devoveálja, melyben ha szegény is, det 
szép szabadságban élhet és minden secularis embertől magát 
distingválni kell, megkívántatik azért, hogyha csak egyszer vá-
nyolt posztóból is, papi öltözetet csináltasson és papi módon 
járjon, úgy a mesterek is hozzájuk illendő habitusban járjanak, 
tógájuk legyen, alioquín a functioban nem toleráltatnak. E mel
lett azonban oly türelmes volt az egyház, hogy a 101 éves ko
rában elhalt Zoványi György lelkésznek holtáig (1757) megen
gedte, hogy török-magyarosan járjon „nagy kést hordozván az 
öve mellett zsinóron vagy láncon. 5 0 

A szatmári békekötés (1711) után, abban a nemzetietlen 
korban a barokk korszak nagyobb dicsőségéré terjedt el a ma
gyar ref. lelkészek között is a külföldi viselet, melyet jegyző
könyveink német divatnak mondanak. De a németek is a fran
ciáktól vették át. A felvilágosodás korának szabadabb szelleme, 
a theologusok körében terjedő racionalizmus is elősegítette a 
lelkészek szabadabb világias öltözködését. A paróka és haj-

4 9 Révész K. Gyöngyösi Pál. Eht. Mon. 62. 64. 82. és 92. 1. 
5 0 Tóth F . A tiszántúli ref. püspökök 154. 165. Az Út 1934. 64. 1. Dr. 

Révész J . közlése. 



fodorítás után még a copf (varkocs) is, a háromszögletű kalap, 
a szakáll és bajusz leborotválása, a mellen nagy fodrok, a 
hosszú dolmány helyett a rövidebb szines kaput nagy gombok
kal, rajta két oldalról fedeles nagy zseb, bő ujjaiból is a fodros 
ing lóg ki, rövid térdnadrág, fehér harisnya, csattos cipő, ezt a 
komédiás öltözetet hozták be a külföldön járt fiatal lelkészek, 
sőt ez volt a nagyobb diákok ruhája is Sárospatakon, amint a 
fennmaradt egykorú kép mutatja.5 1 

Pest megyében ez a külföldi divat már korán elterjed 
hetett, mert i a n. tassi egyházi gyűlésen 1V42. már örömmel 
határozzák el, hogy „a prédikátorok, miután a német módra 
öltözködést kezdik abba hagyni s a hazánkban szokásos papi 
ruhát viselni, tartózkodjanak bajuszuk leborotválásától és magyar 
szokás szerint bajusszal ékesítsék ajkaikat." De a fiatal akadé
mikus lelkészekkel még itt is sok baj volt. Ezeknek szigorúan 
megtiltották: 1., hogy hajukat fehér porral behintsék, 2. hogy 
hajukat a háton végig hosszan leeresszék és a hajadonok mód
jára befonva selyem szalaggal (magyarul pántlika) körülkössék, 
3., hogy hátul a hajtövön rózsa vagy más alakú selyemcsokro
kat alkal mázzanak, 4. hogy a fejbúbjára görbe fésűt illesszenek, 
5. hogy nyakra valójukat arany vagy más ércből készített fényes 
kapoccsal szorítsák össze, 6. hogy a mellen nyitott és be nem 
gombolt dolmányt viseljenek, mely csak a cifra ing fitogtatására 
szolgál s irigységet és botránkozást támaszt. „A határozatnak 
azonban nem lett kellő foganata". Helmeci István nagykőrösi 
püspök-lelkész még két év múlva 1744. is kénytelen volt igen 
komoly körlevelet írni az espereseknek. A tassi határozatokat 
ismételve ő is a bajusznövesztést kívánja s örömmel jelenti, 
hogy a lelkészek a német módra való öltözködést megszüntetik, 
de kemény szavakkal itéli el azon neoakadémikus lelkészeket, 
akik még most is szűk német térdnadrágban járnak, mely oly 
feszes, hogy a szeméremtestük is kidudorodik rajta és megbot
ránkoztatja azokat, akik látják. Ő nagyon szégyenlette, mikor 
először ilyent látott. A papnéknak is megtiltja a püspök, hogy 
cifra selyem és felpántlikázott, az úgynevezett gerezdes főkötőt 
és más drága ékszereket ne viseljenek, ha ezeket magokról 
letépetni és férjeiket állásuktól megfosztatni nem akarják. De 
fejfedőül használhatnak fekete kontyot s ehhez alkalmi szokott 
fekete homlokkötőt, vulgo pintlit. Csúzi János pákozdi prédikátor 
az utóbbiaknak ellenmondott, mert neki nemes származású fele
sége van, akit megillet, hogy a nemesi előjogoknak örvendő 
asszonyokkal egyfoimán öltözködjék.5 2 

A lelkészek külföldies viseletén a magyar érzelmű világi 
emberek is megbotránkoztak. Szirmay Antal „Hungária in pa-

5 1 Harsányi J . Sárospataki Kalauz 66. és hátul a 163. sz. kép. A ma
gyar ref. papok öltözete. Kiss Bálint békésbánáti esperes, akad. tag után 
Széli Farkas. Vasárnapi Újság 1863. 205. 1. 

5 2 Földvári L . Adalék a hivatalos papi öltözethez. Prot. Eh. és Isk, 
Lap. 1891. 996-1000. 1. 



rabolis" művében olvassuk, hogy Sennyey László báró „igaz 
jó magyar" Mária Terézia korában kétségbe vonta, hogy a kál
vinistáké volna a „magyar hit". Ennek bizonyságául mondja: 
„Adott neki (a magyarnak) Isten becsületes kalpagos prédiká
torokat, mint ime Szilágyi Sámuel uram (a tiszántúli püspök 
f 1785). De ez sem tetszik neki, azt gondolja, hogy az Isten 
szava sem hangzik Magyar öltözetű Praedikátoroknak szájábúl, 
ha csak külső Academiákról jött parókás s borjúbéllel kerített 
nyakú papját nem hallja Praedikálló székébűi." A kismartoni, 
később egri szervita, Szeitz Leo, ez az eleventollú és sokat 
vitatkozó szerzetes is „Trenk mérő serpenyőjének öszvetörése" 
című munkájában mondja, hogy nem csak a kolduló barátok 
járnak szerteszét, hanem a kálvinista „longás diákok" (tógás 
legátusok) is évenként ötször s mellettük egy-egy szűrős vagy 
köpönyeges mendikáns. És nem csak a pápisták visznek sok 
pénzt Rómába, hanem a kálvinista diákok is a külföldi akadé
miákra. És mit hoznak érte haza ? Egy magyar gyomrot csö-
mörltető parókát, bugyogót, órát, ezüst-csattos cipőket, tászlit 
és némelyik egy vén helvéta leányt. 5 8 

A makacs külföldieskedőkkel szemben már a tassi zsinaton 
is hallatszott 1742., hogy kezdik a német divatot elhagyni. Az 
itthon végzett (domidoctus) lelkészek pedig hívek maradtak a 
régi magyar papi ruhához. A kenderesi református egyház régi 
anyakönyvében (1729—66) egykorú vizfestmények vannak, me
lyek az egyházi cselekvényeket végző lelkészt ábrázolják hiva 
talos ruhájában. Ezek szerint a lelkész hosszú hajat, de nem 
parókát visel, gombos, zsinóros fekete tóga (reverenda) van rajta 
a derekán elég széles övvel átkötve és e fölött galléros szét
nyíló palást a vállán. Ilyen volt a magyar ref. lelkészek rendes 
hivatalos viselete már a XVII. század óta, amelytől azonban 
sokan el is tértek és rövid világias ruhát viseltek a zsinati meg
rovások szerint.54 

Bod Péter, a kiváló tudós magyar igeni lelkész (1712—69) 
és Szikszai György debreceni lelkész, a kiváló imádságiró (1738 
—1803) akadémikusok voltak, de itthon mégis magyar papi 
ruhát viseltek. Bod Péter arcképén feltűnő a fehér nyakkendő, 
melynek lecsüngő két vége nagyon emlékeztet a Mózes-táblákra. 
Különben Mózes-táblája van már I I . Rákóczi Ferenc korában 
Borosnyai Zsigmond nagyenyedi ref. tanárnak, k i ezt bizonyára 
a külföldről hozta be. Szikszai Györgyön nyakig zárt gombos 
reverenda van s e felett prémes mente. Reverenda, öv és 
palást, jó ideig még a háromszögletes kalappal lesz a ref. 
lelkészek öltözete. 5 5 

5 3 Szirmay A. i. m. Buda 1804. 55. 1. Tóth B. Szájrul szájra 57. Szeitz 
L . i. m. Pest 1791. 61. 1- Ballagi G. Polit. irod. 671. Lesko J . Szeitz Leo 77. 1. 

5 4 E képek ma Debrecenben a Déri-muzeumban vannak, dr. Révész 
Imre másolatokat készíttetett rólok s ezeket velem is közölte, 

5 5 Lásd az arcképeket: Zsilinszky M. í. m. 502. 1. S. Szabó J . Magy. ref. 
Sión 83. 1. Márki S. II. Rákóczi F. III. 708. Theol. Szemle 1927. 232. 



Az akadémikus lelkészek külföldies ruhája iránt még a 
későbbi zsinatok is kímélettel voltak. Erdélyben a sárdi zsinat 
1781. a ruházatban való egyenlőségre nézve ezt határozta: „A 
hazából külső országokba nem járó papok, amint szokták ne
veztetni domidoctusok, fekete köntöst az az fekete prémmel 
szegélyezett hosszú mentét (kivévén az officialisokat, kiknek a 
megkülönböztetésért hosszú mentéjeket rókatcrokkal prémez-
tetni megengedtetik) fekete hosszú dolmányt, sima fekete szőr 
készülettel, széles övet, fekete nyakravalót, kiknek tetszik 
fekete ujjas palástot is, de minden selyemkészület nélkül visel
jenek, mert a paláston való készület is csak az officialisoknak 
(egyházi tisztviselőknek) engedtetik meg. Ehez képest az eddig 
való rendetlen szokás szerént kaputban se sokadalomban, se 
városban, se valamely közönséges helyre elkerülhetetlen bünte
tés alatt menni ne merészkedjenek. Az academicus papok német 
köntösökben ugyan járhatnak, de az is mindenkor fekete légyen 
minden készületivei egybe, de nem fényes gombbal és sem 
egyszer, sem másszor a kaput nevezetű különb-különb szinű 
köntösben, mint valamely kereskedő, közönséges helyre ne 
menjenek. Ha pedig „parukát" viselnek, azt ékesen és csinosan 
felfodorítsák, mert illetlen borzas parukában járni meg nem en
gedtetik, — inkább ahelyett viselje kiki a maga haját, mivel
hogy sokkal tisztességesebb maga csinos hajával lenni, mintsem 
borzas parukájával másoknak nevetségekre kitétetni." Ugyanitt 
a mestereknek megtiltották a tógaviselést, de ez ellen minden 
tractusok szót tettek „mivelhogy azok is gyakorta papi szolgá
latot tenni néminemű tekintetben papjoknak otthon nem létek
ben köteleztetnek." Még az 1789. évi zsinat is a sárdi végzések 
ellen vétőket a kaput és hozzá nem illő köntös konfiskálásával 
s ha ez sem használ, hivatalukból való elmozdítással fenyegette 
meg. 5 6 

A szerencsétlen papi parókáról legyen feljegyezve, hogy 
ennek viselése a békésbánáti esperességben 1808-ig tartott, 
amikor Öcsödön az utolsó parókás esperes, Kuti Ádám meg
halván, a parókáját is mellé a koporsóba temették. (Kiss Bálint— 
Széli Farkas i . h. Vas. Újság 1863. 205. 1.) 

A német divatot a háromszögű kalappal, mint láttuk, a 
sárospataki nagy diákok is átvették. A kalapot a tetején levő 
gombhoz három oldalról akasztották fel fekete zsinórral. De 
1770. a városban már csak tógában járhattak. Szombathi János 
pataki tanár 1783. beszédet mondott a tóga ellen, mely akkor 
meleg szőrruha volt, a nyakhoz hurok erősítette. 1797. évi tör
vényeik szerint hosszú hajat, hegyes bajuszt növeszteni nem 
volt szabad. „Kalapjok karimáját állásukhoz illő háromszögű 
alakra kell összefogni és odakötni; csak esős időben és hőség
ben kell leereszteni." Tehát ilyen kalapot kellett viselniök, 

5 6 Az 1783. évi sárdi közzsinat határozataiból. Az Üt 1932. 69—71. 1. 
Pokoly J . Az erdélyi ref. egyház tört. V. 137. 1. 



mikor már az országban a magyar ruha volt a divat. A három 
éven felüli diákok bokáig érő ruhát, mely tógának vagy longá-
nak neveztetik, viseltek a templomban, iskolában, vizsgálaton, 
papolásnál és a tanárokhoz menve. Az 1804. évi törvényeik 
szerint is csak hosszú, a mellen összegombolható mentében, 
tógában, longában volt szabad a diákoknak a városba kimenni. 
Tóth Ferenc szerint is a pápai kollégiumbeli deákoknak eleitől 
fogva földig érő és begombolt magyar papidolmány volt az 
öltözete, melyet ők reverendának hívnak. Keresztesi József 
szalacsi lelkész, volt debreceni diák feljegyzése szerint pedig a 
debreceni kollégiumban: „1774. d. 6. Maj. kezdették munká
lódni a consistoriumban a zöld tóga és sinkó (bárány- vagy 
nyestbőrrel bevont magas süveg) eltörültetését, melyeknek bu-
csuzását distichonokban adtam elő. Palástot engedett a consis-
torium a tóga helyett, melyben májustól decemberig jártunk is ; 
de ez is megtiltatván, köpönyegben. Ez rútnak ítéltetvén, 1775. 
a zöld tóga helyett fekete engedtetett, oly különbséggel, hogy 
az elein sas ne legyen zsinórból *, a sinkó helyett kalap (három
szögletű) állott fel és nyakravalót is engedtek viselni, de a 
csizma patkóra hagyatott. 0 sancta simplicitas!" Szintén Ke
resztesi jegyzi naplójába 1803-ban: „A debreceni diákoknak 
eddig való ruhájokat, ú. m. a rókás hosszú mentét, a kapcsos 
dolmányt, a fekete tógát a consistorium eltörölte ez őszön s 
gombos fekete papi magyar dolmány formát rendelt mind télre, 
mind nyárra." 5 7 

A I I . József halála után divatba jött magyar viselet hatással 
volt a papi ruhára is. Az érmellyéki ref. esperesség, midőn 
1790. május 19, Hunyady Ferenc debreceni, Héczei Dániel 
peéri és Keresztesi József szalacsi lelkészeket Budára (s ha 
szükség Bécsbe is) küldötte, hogy Bethlen Gábornak a papok 
nemességéről szóló 1629. évi diplomáját I I . Lipót által is meg
erősíttessék, az Instructióba irattá: „Az illendőség kívánja, hogy 
magyar papi öltözetben menjenek." S Héczei és Keresztesi erre 
az útra Debrecenben csináltattak „hosszú dolmányt, nadrágot 
és topánkát." Hosszú fekete gombos magyar dolmány (reverenda) 
volt ez. Keresztesi okt. 1-én Bécsben gróf Teleki Sámuel kan
cellárnál levén ebéden, a szintén jelen volt báró Wesselényi 
Farkas azon csudálkozott, hogy Keresztesi Bécsben magyar 
papi ruhában szokott járni. De Teleki nagyon helybenhagyta s 
azt javasolta, hogy ezután is úgy legyen.5 8 A budai zsinaton 
1791. amint Szeberényi műve említi, a ref. lelkészek a r. kath. 
papok módjára reverendát viseltek (I. m. 28. 1.). 

Nagy Géza és Nemes Mihály „A magyar viseletek tör-

5 7 Kiss B. Széli F . i. h. 205. 1. A pataki diákviseletről. G. J . Spataki 
Ref. Lapok 1931. 66. ,Tóth F. i. m. 237. 1. Keresztesi J . naplója, Pest 1868. 
4. és 397. 1. Prot. Árvaházi Naptár 1900. 76. A régi debreceni deákok 
4 képpel. 

5 8 Keresztesi J . naplója 233. és 328. Héczei D. naplója. M. Prot. Ehtört. 
Adattár V. 183. 1. 



ténete" című nagy díszmunkájokban is a XVIII . század második 
harmadában hosszú fekete tógával, zöld köpennyel és három
szögletű kalappal festik a magyar református lelkészt. A század 
végén pedig testhez álló reverendával, széles övvel és három
szögű kalappal. (I. m. XXXIII . tábla). Forrásaink szerint csak a 
zöld köpeny viselését nem találom igazoltnak a papi ruházatban. 
A háromszögletű kalapot még jó ideig megtartották a ref. lelké
szek, Kazinczy Ferenc a fogságból visszatérő útjában 1800. 
írta naplójába : „Fiorella (tábornok) generálisi öltözetébe öltözött, 
háromszegű paszományos kalapjába, mely úgy vala felkötve, 
mint a Kálvinista Prédikátoroké, egyenlő szegletekkel, egyenlő 
karimával." Ebben az összehasonlításban bírálat is van, midőn 
a prédikátor kalapja olyan, mint a generálisé, (Kazinczy, Fog
ságom naplója 107. 1.). 

A budai zsinat is a 71. kánonban csak nagy általánosság
ban szól a papi ruháról: „Az illedelmet (a lelkész) egyébkor is, 
de különösen istentiszteleti és papi foglalatosságok alatt meg
őrizze ; és az evangyéliomi egyházok lelkészeinek szokott, és 
nem más, mint fekete színű öltönyében végezze foglalatosságait." 
Tehát sem reverenda, sem palást ebben nincs említve. 5 9 

A vallási megújhodás kora és 
az újabb idők. 

A hitbeli megújhodás a XLX. század elején a lelkészek 
erkölcsi életében, külső magaviseletében és ruházatában is érez
tette hatását. Az előző korszak világias, divatos piperkőc öltö
zetét letették s a palást és a Luther-talár a Mózes-táblákkal, 
a barettel lett a protestáns lelkészek hivatalos ruhája. A wake-
fieldi lelkész, akinek családjáról az angol Goldsmith Olivér írta 
meg a Goethe által is annyira magasztalt regényét, Herder, a 
kiváló tudós lelkész és költő, Brion János sesenheimi lelkész, 
akinek bájos leánya, Friderika, a fiatal Goethének volt az ide
álja, a Voss által „Lujza" című művében rajzolt művelt, rokon
szenves lelkész és Jean Paul művei közt a „Jubelsenior", — 
mind ezek külső megjelenésükben, ruházatukban is olyan papi 
alakok, akik tiszteletet ébresztettek a velők érintkezőkben. 

A németekéhez hasonló volt az evang. lelkészek öltözete 
Ausztriában és Dániában is. Fock János György volt dán kö
vetségi, majd első bécsi evang. lelkésznek (1783—97) a papi 
öltözetét ismerjük. Fekete reverendát (soutane) viselt szűk ujjak
kal, keskeny fehér hajtókával és gombokkal egészen az aljáig 
és Mózes-táblája is volt. A betegek gyóntatásához csak az 
abbé-köpenyét (palástját) vette fel. Hivatalán kívül pedig sza-

5 9 Kuzmányi K. Urkundenbuch zum öster. ev. Kirchrechte. Wien 1856 
Spataki Fűz, 1860. 77. 



badon választhatta ruháját, mint eddig. Fock szuperintendenst 
hazánkban is ismerték. Hazafias beszédeit Hrabovszky György 
várpalotai lelkész dolgozta át és adta ki (Veszprém 1793. 62. 1.). 
S a bécsi papi viselet a magyarokra is hatással lehetett, mert 
több németajkú lelkészünk (Wächter, Rackwitz, Schneller, Bre-
deczky, Glatz, Bogsch) Bécsben káplánkodott. (Neuss u. Kaiser, 
Chronik der Wiener ev. Gem. 8. 1.) 

Luther-talárt Mózes-táblákkal viselt Schleiermacher, mint 
lelkész, Berlinben. Szép arcképét Baum Geyer közli (843. 1.). 
De Luther-öltönyén feltűnően nagyok a gombok s mellén is a 
ráncok felett a szalag, ami nálunk szokatlan volna. Igen szép 
Luther-palástot mutatnak be Kögel és Dryander berlini udvari 
lelkészek arcképei is. (U# o. 898. 1.) Az orthodoxia és a pietiz-
mus hívei mellett úgy külföldön, mint nálunk, racionalisták is 
voltak a mult század elején, kik a külön papi öltönyt sem tar
tották szükségesnek. Fáy András az Óramutatóban (Pest 1842. 
147. 1.) mondja: Ujabb időkben a hollandusoknál és scotusok-
nál . . . a papok is nem papi ruhában, hanem szokott világi 
köntösben jelennek meg az egyházi gyűléseken. S mit keres 
nálunk is, világiaknál, az ünnepélyes kard és csákó ? Mit pap
jainknál a hivatalos palást?" De Fáyval ebben csak kevés lel
kész értett egyet. Szeremlei Sámuel hódmezővásárhelyi lelkész 
„Utazás Schweiz, Francia- és Poroszország némely vidékein" 
(Pest 1867) című művében a svájci református lelkészekről em
líti : „Hivatalos szolgálat alkalmával nyakukban olyan vászon
táblákat hordanak (Szeremlei sem ismeri a Mózes-tábla nevet), 
minőt nálunk az ágostai hitvallású atyafiak viselnek; van egyen
ruhájuk is fekete szövetből, nyaktól sarkig érő, olyan forma 
szabással, minőt Kálvin némely képein láthatni, s végre alkal
milag palástot is kötnek (de az egyenruha fölibe nem), hasonlót 
ahhoz, minőt otthon mi is használunk. Szolgálaton kívül azon
ban egyenruhát nem használnak". A svájci ref. lelkészek ma is 
Luther-talárt viselnek. A genfi ünnepélyeken Kálvin jubileumi 
évében 1909. ezt a papi ruhát Antal Gábor püspöknek is fel 
kellett venni, amint az Emlékkönyv képei mutatják. 

I. Az evangélikusok papi ruhája. 

Az 1791. évi pesti zsinat 45. kánonja csak nagy általá
nosságban szól a papi ruháról: „Véste statui suo cohaerenti, 
in functionibus antem Ministerialibus Semper nigra utatur, abiec-
tis omnibus minus convenientibus vestium speciebus ac quibusvis 
luxum et vanitatem redolentibus ornamentis.60 A zsinat elő-
értekezletén pedig azt határozták, hogy a lelkészek ünnepélyes 
alkalmakkor „a szokott fekete színű papi ruhát (germanica) 
viseljék palásttal és táblákkal." A palástot akkor tehát már a mi 

Szeberinyi J . Corpus Synodorum 134. 



lelkészeink is viselték s ez alatt „a szokott fekete papi ruhát 
(germanica)." Rietschel a Liturgikájában (I. 151.) mondja, hogy a 
Luther doktori ruhájából lett „evangélikus talárnak" (nálunk 
Luther-talár volt a neve) egyes vidékek szerint különböző formái 
voltak: néhol a csípőnél egy kis bevágása volt övszerüleg s ezáltal 
testhezállóvá lett, míg másutt hosszú bő redőkben egyszerűen 
nyúlt alá a földig; az ujjai is hol bővebbek, hol szűkebbek 
voltak. Ilyen szűkebb, inkább a tógához hasonló német papi 
ruha lehetett az, amit „germanica" néven említ a zsinati napló 
s e fölé vették fel a palástot a táblákkal. Ilyen germanica 
lehetett már az a ruha is, melyet a XVII. században a jezsuiták 
és Szelepcsényi, mint német ruhát vetettek szemükre az evang. 
lelkészeknek. A soproni és pozsonyi lelkészek már 1791. is a 
rendes Luther-talárt viselték a táblákkal s az oltár előtt fel
vették az albát is, miként a német és tót lelkészek másutt is. 
A zsinaton Glosius Sámuel orvos szólalt fel az alba megtartása 
mellett. Petz Lipót tudós soproni lelkész arcképén az albát 
bársonygallér köríti s a Mózes-táblák is megvannak a nyakán. 
Sajátszerű Luther-talárja van Kis János soproni püspöklelkész
nek. Mellén a talár redői szélesebb szalag alá vannak össze
szedve. A nyakgallérja szélesen lehajlott s elől nyitott, innen 
látszanak ki az alsó kabát fölé kötött Mózes-táblák. 

A győri ev. lelkészek is már a század elején Luther-talárt 
viseltek Mózes-táblákkal, mert Síkos Istvánnak, ki 1811—29. 
győri, 1831. pedig pápai lelkész volt, 1812. készült s most a 
pápai tanácsteremben függő arcképe szerint ilyen volt a papi 
ruhája. Figyelmet érdemel a Haynau által 1849. kivégeztetett 
Rázga Pái pozsonyi lelkésznek előkelő szabású, valószínűleg 
bécsi minta után készült Luther-talárja is, melynek széles bár
sonygallérja van s elől nyitott. Kollár Jánosnak, a hírhedt pesti 
tót papnak Luther-öltönye pedig felálló gallérjával és mellén a 
nagyon magasra szedett ráncokkal tűnik fel. Kollár Pesten az 
albát is viselte, bár ezt a németek és magyarok eleinte elle
nezték. Megtiltották ezek neki 1824-ben azt is, hogy midőn 
Kalchbrenner József lelkészt helyettesíti, az istentiszteleten ne 
használjon papi sapkát. S erre Kollár azt felelte: inkább teszi 
le a papi hivatalát, mint a sapkáját. 6 1 

Ocsai Balogh Péter egyetemes felügyelő feltételezi, hogy 
templomi szolgálatukat illő papi ruhában végzik a lelkészek, de 
neki meg ezeknek utcai viselete ellen volt kifogása. 1813. és 
1818. évi leveleiben írja, hogy a lelkészek, ha a hivatalos 
funkciót elvégezték, paphoz nem illő rövid és különféle színű 
öltönyben járnak. „De azután amilyen tarka az öltözetük, olyan 
tarka az életük is. A hívek előtt minden tekintélyüket elveszítik." 
Erre nézve még Mária Dorottya nádorasszony is megmondta 

6 1 Lásd: Luther-Naptár 1927. Payr S. Gyurátz F. élete 8. 1. Zsilinszky 
M. Képes egyháztört. 659. és 679. 1. Doleschall E . A pesti ev. eh. tört. 75. 1. 
Dr. Hittrich ő . Deáktéri épületeink múltja. 7. I. 



véleményét szeretett papjának Bauhofer Györgynek még 1844. 
Somorján, midőn nála volt: „Én megvallom, az egyik oka, 
amiért önt választottam, az is, hogy ön oly egyszerű. Ezzel 
nem azt akarom épen mondani, hogy Budán jobb kabátot ne 
viseljen, hanem csak semmi túlzást, mert azt nem szeretem." 
S Bauhofer hozzáteszi a naplójában: „Inter nos sit dictum, a 
rajtam volt fekete kabát bizony meglehetősen kopott már, meg-
vásott a reverendától." 6 2 

Kis János dunántúli püspök 1819. dec. 31-én kelt komoly 
és ünnepélyes körlevelében, melyhez „A prédikátori és mesteri 
kötelességek rövid rajzolatját" csatolta, a lelkészi hivatal mél
tóságát lealacsonyító dolgok közé sorozta, „az öltözetben mind 
a szembeötlő idomtalanságot, mind a figyelmet gerjesztő gyer
meki divatkeresést". De arról, hogy a lelkész hivatalos ruhája 
tehát milyen legyen, nem szól. Szeberényi János Selmecbányái 
lelkész, a későbbi püspök, mint theológus Nyíregyházán 1799. 
az ott és akkoriban szokásos fekete papi köntösben prédikált 
s később is mindig sokat adott a külső megjelenésre, a papi 
ruha illendőségére és tisztaságára. Szobájában is mindig pap
hoz illendő ruhában fogadta látogatóit, azt mondván: a háló
köntös a szobában csak a beteg embernek való. Midőn 1831. 
püspöknek választották, papjai a Felvidéken palástot viseltek, 
de ez nem tetszett neki, mert a nyilvánosság előtt sehogy sem 
fedezte el a tarka, kopott öltözetet s különösen az oltár előtt 
volt kirívó a színben és szabásban egész a botrányosságig el
térő, tarka öltözet, ö volt az elsők egyike, k i a Felvidéken a 
Luther-talárt vette fel és lelkésztársainak is ajánlotta. 6 3 

Sopronban, Pozsonyban már régóta a Luther-talárt visel
ték az evang. lelkészek. De Kőszegen Schneller Lajos (1810—42), 
amint unokája, dr. Schneller István egyetemi tanár tudósít, 
még a palástot viselte, mely papi ruhának ott „Schwalben
schwanz" (fecskefarok) volt a népies neve. Különböző és elég 
tarka lehetett a lelkészek ruhája a vidéken. Ez ellen a túlsá
gos szabadosság ellen irányult a bányakerület 1828. évi hatá
rozata, mellyel a lelkészi egyenruhát ajánlotta. Foglalkozott 
e kérdéssel az egyetemes gyűlés is még ez évben és itt a re-
verendát hozták javaslatba. Ezt azonban az evangélikusok, mint 
pápista papi ruhát visszautasították annak ellenére is, hogy a 
református lelkészek elfogadták a reverendát már régóta és 
ebben jártak. Az esperességek és egyházkerületek is tárgyalták 
a közös papi ruha ügyét. A somogyi esperesség Vesén 1828. 
jún. 10-én Véssey Ferenc felügyelő vendégszerető házában tar
tott gyűlésén elfogadta a pesti egyet, gyűlés határozatát, hogy 
a lelkészek egyházi funkciók alkalmával egyforma papi öltönyt 

6 2 Haan L . Az egyet, gyűlések tört. 145. 1. Payr S. Bauhofer lelkészi 
naplója. Prot. Szemle 1907. 281. 

6 3 Kis János Emlékezései, Bpest, 1890, 638. 1. Nagy papok életrajza. 
Bpest 1877. Szeberényi J . 99. 112. 124. 1. 



viseljenek, de ők ezután is a palástot és nem a reverendát 
tekintették hivatalos papi ruhájuknak. Haubner Máté az új püs
pök 1847. Luther-palástban végezte Somogyban is az egyház-
látogatást s az ő ajánlatára fogadták el a somogyi lelkészek is 
a Luther-palástot. Midőn ezt a kérdést a dunántúli kerületi 
gyűlésen tárgyalták, a papi egyenruhát, mint r. kath. szokást 
és rendszabályt nem helyeselték. Wimmer Ágoston, a jeles felső
lövői lelkész szólalt fel: papi cselekvények végzésekor a hi
vatalos papi ruhát ugyan szükségesnek tartja, de a hivatalon 
kívül épen mint Wimmer, vagy mint egy más honpolgár fog 
öltözködni, mert a hivatalos ruha (Amtsrock) igen szegény őr-
állója az erkölcsiségnek. S felszólalását általános tetszéssel 
fogadták. Szeberényi János selmeci püspöklelkész „Censura 
Canonum synodi Pestiensis anno 1791." című művében a I I . 
rész 45. kánonáról ezt mondja: „A hivataloskodás alatt vise
lendő ruhában kívánatos mind a színre, mind a szabásra az 
egyformaság. De nem helyeslem az 1828-iki pesti egyetemes 
gyűlés határozatát, mely a r. katholikusok úgynevezett reveren-
dáját elfogadni ajánlja." Szeberényi a Felvidéken az elsők közt 
vette fel azután a Luther-talárt és lelkésztársainak is ezt aján
lotta. Sztehlo János volt besztercebányai lelkész írja 1908-ban: 
„A felvidéki lelkészek a negyvenes évek előtt még nem hord
ták a Luther-köpenyt, hanem a papi talárt (pallium, palást), 
amely fölé jött az alba* Szeberényi János selmeci lelkésznek 
ilyen talárja volt. A Luther-köpenyt 1830 és 1840 között Kol-
benheyer Mór viselte először Eperjesen s azután Sopronban". 
Itt azonban már előbb is Luther-talárjuk volt a lelkészeknek. 6 4 

Klein Sámuel felkai lelkész 1840-ben kiadott egyházjogtaná
ban, 6 5 a papiruháról (ornatus ecclesiasticus, vestitus ministerialis) 
azt mondja, hogy ezt mindenki a saját ízlése szerint szabadon 
használja úgy, hogy a sötétbarna alsóruhájához vagy a bővebb 
vagy szűkebb fekete palástját ölti fel, vagy pedig a Luther 
módjára készült tógáját, amelyre a szent cselekmények végzése
kor még az albát is felveszi. (Ut tunicae suae pullae super 
induat aut pallium nigrum, latius vei angustius, aut togam 
Lutheri more compositam, cui in actibus sacris alba super iniji-
citur). Klein is megemlíti a könyvében, hogy két év előtt (1838. 
vagy talán inkább 1828.) némelyek arra gondoltak, hogy egy
forma (uniformis) ruhát, sőt a r. kath, papoknak széles övvel 
körülkötött reverendáját erőszakolják rá mindenkire, rde ezt a 
tervet férfiasan visszautasították. „Csak arra vigyázzanak tisz
telendő testvéreink — teszi hozzá a buzgó Klein —, hogy ezzel 
a kiváló szabadsággal vissza ne éljenek, megemlékezvén az 
apostol szavairól: Mindenek szabadok nékem, de nem mindenek 

6 4 Mesterházy rS. A somogyi ev. ehmegye tört. 26. és 29. 1, Bauhofer 
Gy, Gesch. der ev. Kirche in Ungarn. 572. 1. Szeberényi A. A pesti 1791. 
zsinat tört. 294. Sztehlo J . Ev. Glocken 1908. 54. 1.). 

6 5 Tentamen juris eccles. evang. in Hung. Lipsiae 1844. 101. (2. kiadás)-



használnak I . Kor. 6, 12. őrizze meg mindenki a szent hivatal
hoz méltó illendőséget (decorum) és szerénységet a ruházatban 
is." Tehát még 1840. is sok baj volt a papi ruhával. De Nemes
apáti Kiss Sámuel szilsárkányi lelkész már 1843. írta a Prot. 
Egyh. és Isk. Lapban (122.1.), hogy „az ágostai hitvallást követő 
egyházi szónokok közt háttérbe kezd szorulni a palást (eddig 
tehát a többség ezt viselte) és az úgynevezett „luther-öltöny" 
kezd divatozni." 

Az egyházkerületek által készített Rendszabályok (Ren
dezet, Egyházi-Rendszer sat.) a múlt század első felében csak 
nagy általánosságban szólnak még mindig a papi ruháról. A 
Berzeviczy Gergely ker. felügyelő által készített s később át
dolgozott Tiszakerületi Rendezet (Kassa 1847) a 76. szakaszban 
(18. 1.) csak ennyit mond : „Figyeljen (a lelkész) az illendőségre 
úgy magaviseletében, mint öltözetében, midőn szent dolgokkal 
foglalkozik." És ezt vette át szószerint (valószínűleg az 1828. 
évi egyetemes gyűlési közös forrásból) a Dunántúli Egyházi 
Rendszer is, melyet még Kis János püspök idejében 1838. a 
kővágóőrsi és pápai gyűléseken fogadtak el s Veszprémben 
1863. és Pápán 1875. újra átdolgoztak. (Megjelent Győrött 1868. 
és 1878.). Az utolsó kiadásból a papi öltözetre vonatkozó meg
jegyzést már ki is hagyták, 

A fentebbi idézetekből láttuk, hogy az evang. lelkészek a 
harmincas és negyvenes évektől kezdve az addig viselt palástot 
lassanként mindenütt a Luther-talárral cserélték fel. Dr. Deák 
János közlése szerint a XIX. század elején még Sajógömörben 
is palástot viseltek az ev. lelkészek is. A magyar nemzeti 
viselet azonban, mely 1790-ben gyujtá újabb lángra a szíveket, 
s különösen a protestáns iskolákban lobogott erősebb tűzzel 
továbbra is, a felvett Luther-talárok viseletében is éreztette 
hatását. Nemes Mihály festőművész is elismeri fentebbi cikkében, 
hogy miként régebben már a szász ev. papok, úgy most is 
„a hazafias magyar lutheránus lelkészek tüntetőleg magyar 
sujtásgombolással alakítják át a Luther-talárt magyarosra." A 
magyar viseletet a soproni líceumban is éppen akkor, mikor 
Berzsenyi Dániel 1790 és 1795 között kétszer is itt tanult, 
nagyon felkapták a diákok, akiknek rakoncátlansága ellen sok 
volt a panasz s Hrabovszky Sámuel püspök 1795. a Martinovics
féle összeesküvés évében a soproni líceumban többek közt a 
magyar ruhaviselet korlátozását is elrendelte. Bizonyára csak a 
szélsőségeket, sarkantyút, fegyverviselést sat. tiltotta el. A 
kőszegi gyűlésen tárgyalták ezt s a püspök intézkedését jóvá
hagyták. De a győri konvent, hogy Sopron és a püspök ellen 
tüntessen, tiltakozott és védelmére kelt a magyar ruhának. A 
soproni líceumban 1827. megalapított „Deákkúti Vármegye" a 
magyar nyelv, zene, tánc és magyar viselet terjesztését tűzte 
ki célúi. A theologusok különösen 1861 óta magyar ruhát viseltek 
s ebben mentek ki Haliéba és Jenába is. így nem volt csuda, 
hogy midőn felavatásukra Luther-talárt készíttettek, ezt magya-



rosan felzsinóroztatták, amint Nemes Mihály mondja: magyar 
sujtásgombolással látták el. A soproni németajkú szabók is régi 
idők óta csak ilyen magyar gombos és zsinóros Luther-talárokat 
készítenek s a lelkészek ilyeneket viselnek.66 

Midőn már így általános hivatalos ruha lett a Luther-talár, 
mindig akadtak egyesek, akiknek ez a magyaros zsinórzattal 
sem tetszett. Jankó János és a régi élclapok rajzolói orvosságos 
üvegeknek szerették a mi papjainkat ábrázolni. Az ilyen üve
gek nyakára ugyanis rendszerint két hosszas keskeny papír
szelet volt rákötve. Ezekre írták, hogy miként kell az orvos
ságot bevenni. A pánszláv vádaskodások idején azután a 
karrikaturák is a Luther-talárt és Mózes-táblákat viselő fel
vidéki lelkészekét ilyen orvosságos üvegeknek rajzolták. Már 
nagydiák koromban még Baltik Frigyest is láttam ilyen medici-
nás üveg formájában. Eleget bosszankodtunk miatta. Mikszáth 
is megcsipkedte olykor papjainkat a külsejökért, pedig hát az 
ő ősei is turopolyai és lónyabányaí papok voltak, amint maga 
mondta. De komolyabb magyar lelkészek is kifogásolták a 
Luther-talárt, hogy nem eléggé magyaros, ha zsinóros gombok 
vannak is rajta; hogy csuhaszerű, barátos ruha, inkább szerze
teseknek való; hogy nagyon is bő, télen nem lehet reá vastag 
kabátot húzni. Fiatal lelkész korában Gyurátz Ferenc is, aki 
fázott a Luther-kabátban, megpróbálta, csináltatott szűkebb 
reverendát és övet is hozzá. De ezt úgyszólván^ titokban tar
totta, mások nem követték és ő is elhagyta. En meglepetve 
1883 telén csak egyszer láttam rajta, midőn a régi pápai 
templomban még mint theologus először prédikáltam. Ekkor 
ugyanis a Luther-talárját reám adta, ő pedig a reverendát vette 
elő, Mózes-táblákat kötött s meleg téli kabátot is vett magára. 

Más ilyenféle egyéni újítással lepte meg lelkésztársait 
Zelenka Pál püspök is, midőn Erzsébet királyné halála után 
fehérrel szegélyzett fekete Mózes-táblákat viselt. Francia szer
zeteseknek van ilyen nyakravalójuk. Zelenka feltűnést keltett 
az újításával, de követőkre nem talált. Ellenben az úgyneve
zett Zelenka-kabátot (elől nyakig zárt, hajtóka nélkül való, 
egyenes gallérú és elfedett, nem látható gombokkal összetartott 
fekete kabát) mások is (így például Gyurátz Ferenc) felvették. 
Papi föveget is újat kezdeményezett, de ezt sem fogadták el a 
lelkészek. 

Újabb időben a bajusz és szakáll viselése miatt volt né
zeteltérés az evang. lelkészek között. Szeberényi Andor nagy
laki lelkész és országgyűlési képviselő (bátyjával, Lajossal 
együtt Petőfi selmeci barátai), midőn 1869. a pesti 1791. évi 
zsinat történetét írta, Glosius Sámuelnek az albát védő szavai
hoz ezt a megjegyzést fűzte : „Áldott lélek, mit mondana, ha a 

6 6 Eöttevényi Nagy O. A győri evang. ehközség tört. 155. 1. Lásd Gyurátz 
F. arcképét és ruháját hallei theologus korából 1866. Payr S. Gyurátz F . 
élete. 77. 1. 



jelenkor bajuszos és szakállos papjait látná! És ha tudná, hogy 
vannak hívek, kik évek óta nem éltek úrvacsorával, mert lel
kükkel meg nem egyez szakállos vagy bajuszos pap által k i 
szolgáltatott szentséggel élni- Nem elfogultság ez részünkről, 
csak kegyeletesség a hívek gyöngédsége iránt." 6 7 A tót és 
német lelkészek simára borotváltatták arcukat, a magyarok 
közül csak kevesen. Gyurátz Ferenc püspök áldottlelkű felesé
gének mondása volt: „Én az uramnak a bajuszához is hozzá
esküdtem, nem engedem levétetni." 

Mire az első zsinati előmunkálatok 1870. elkészültek, a 
Luther-talár már általános viselete volt az evang. lelkészeknek. 
Egyes tekintélyes református lelkészek is (Garzó, Baksay) mi
dőn a debreceni zsinatukra (1881.) készültek,-az egyházi lapok
ban a mi talárunknak adtak előnyt az ő palástjok felett s 
annak elfogadását ajánlották. Dunántúli kerületünk 1890. évi 
Zsinati Előmunkálataiban, melyeknek főként Kund Samu répce-
laki esperes, Gyurátz és Poszvék Sándor voltak a szerkesztői, 
az 55. lapon ezeket olvassuk: „A ruházatnál se feledkezzék 
meg a lelkész soha a tisztességről. Öltözködésében kerülje a 
feltűnő, rikító színeket. Ruhája állásának megfelelő, bár egy
szerű, de mindig tiszta és tisztességes legyen ; annál is inkább, 
mert a külviseletet bizonyos tekintetben a belső tükrének is 
tekinti a világ. Rendesen fekete ruhában járjon, nyakkötője 
mindenkor csak fekete vagy tiszta fehér lehet. Egyházi cselek
vények végzésénél, vagy ünnepélyes alkalmakkal, hol mint lel
kész jelenik meg, Luther-köpenyt Mózes-táblával viseljen és 
fövegül mindenkori használatra fekete keménykalapot, temeté
seknél pedig a szokásos Luther-föveget (barettet)." 

Az 1891—94. évi zsinaton a papi ruha szóba került ugyan, 
de törvényt erre vonatkozólag nem hoztak. Midőn az előérte-
kezleten felvetették a kérdést, hogy a zsinati tagok milyen 
ruhában jelenjenek meg, b. Prónay Dezső egyet, felügyelő az 
ő szabadelvű felfogását jellemző feleletet adott: „Mindenki 
olyan ruhában jelenjék meg, amilyen ruhája van". De a lelké
szek mind Luther-talárban, a nem lelkészek többsége pedig 
díszmagvarban jelent meg. Később csak a harmadik ülésszak
ban 1893. tárgyalták a papi ruha kérdését a Zelenka Pál püspök 
elnöklete alatt tartott értekezleten. Hivatalos ruhának Zelenka 
is a Luther-talárt ajánlotta, de a lelkészeknek a társadalomban 
való külső megjelenését is szabályozni kívánta. Baltik Frigyes 
püspök a palástnak is barátja volt, mely a Luther-talár fölé 
vehető, de a táblácskák el ne maradjanak. Az albát nem akarja 
kötelezővé tenni. De szükségesnek tartja az egyforma papi sü-

6 7 Szeberényi Lajos és Andor a maglódi lelkésznek, Andrásnak, Szebe
rényi J á n o s püspök fivérének voltak a fiai. Andorról írja J ó k a i : „Az idei 
(1878) országgyűlési vitákból emlékezhetnek, akik figyelemmel kisérték, arra a 
piros arcú evang. papképviselőre, aki élces beszédével oly derűs hangulatba 
hozta a házat; erről hitte azt Petőfi, hogy ő nyitotta ir-eg ellenségei sorát" 
J ó k a i : Életemből I. 208. Szeberényi A i, m. 180. 1. 



veget is, mert temetéseknél, ha ötven pap van is jelen, mind
egyiknek más a kalapja. Utcai viseletre a bajor papok civil
rockját ajánlja felálló gallérral. A régiek fehér nyakkendőt 
viseltek, ő a feketét ajánlja. „Engem, úgymond, Pozsonyban 
minden franciskánus és pap üdvözöl, hogy miről ismernek rám, 
hogy pap vagyok, nem tudom . . . Bajusz és szakáll le!" Erre 
azonban zúgás és ellenmondás támadt. Szentmártoni Radó Kál
mán dunántúli felügyelőt sokszor bántja az, hogy a papot a 
társaságban nem ismerik meg, mert szürke kabátban és zöld 
nyakkendővel jelenik meg. „Voltam temetéseken, melyeken a 
papok bagósüvegben, szalma-, pörge- és cilinderkalapban jelen
tek meg." A theol. tanárok tanítsák meg az ifjakat, hogy mi
ként kell a társadalomban paphoz méltóan megjelenni. A Luther
öltönyt a táblácskákkal helyesli, de ajánlja, hogy azok egyfor
mák legyenek. A papi süveg pedig olyan, mely a Luther-talárhoz 
illik. A palástot nem ismeri, nem tudja, jól áll-e. Társadalmi 
megjelenésben a Zelenka által használt kabátot ajánlja. „Bajusz
nak és szakállnak kegyelmet adok. Isten adta a bajuszt és 
szakállt, de az a fő, hogy ne legyen kackiás és pödrött, hanem 
tisztességes, mint ezt a régi képeken szemléljük, melyek kiváló 
papjainkat tisztességes bajusszal és szakállal ábrázolják." 

Laucsek Jónás vadosfai esperes az értekezleten a Luther
talárt elfogadja, a palástot nem tartja alkalmatosnak, ő is 
ajánlja a Zelenka-kabátot, mely mindenkinek tetszik. A ref. 
testvéreknek külön papi fővegük van, nekünk is kell ilyent 
választanunk. Hörk József eperjesi theol. tanár a bajuszra és 
szakállra nézve Radóval tart. A Luther-talár a táblácskákkal a 
legszebb hivatalos öltöny és hozzá illő egyforma papi süvegre 
is szükség van. Prónay Dezső báró hosszan és érdekesen szólt 
a papi ruháról, mely időnként változott és sem nálunk sem a 
r. katholikusoknál nem egyforma. A ferenciek nálunk és Bosz
niában bajuszt és szakállt, viselnek, Chinában pedig chinai szo
kás szerint öltözködnek, így nálunk is eltéréseket tapasztalt. 
Luther-öltönyt táblácskákkal s másutt ezek nélkül, fehér inget 
(albát) csak az oltár előtt, másutt egyéb funkcióknál is. Pohl 
Mihály püspök (ácsai lelkész) 1770 körül bajuszt viselt, míg 
később Kazinczy és Kölcsey is simára borotválkoztak. A római 
egyházban sem teljes az uniformis. A ref. papok elfogadták a 
hosszú szabású magyar öltönyt (az atillát 1881-ben) de ha ösz-
szejönnek vájjon egyformák-e? A lelkészek külső megjelenése 
a komoly férfiút megillető legyen. Hivatalos funkcióknál a Luther
öltönyt ajánlotta, de ezt nem csak az oltár előtt, hanem ünne
pélyes alkalmakkor a nyilvános életben is vegyék fel mint 
díszruhát, mert az evang. lelkésznek ez a legfőbb külső dísze. 
Farbaky József nyíregyházai lelkész is elfogadta a Zelenka-
kabátot s miként Radó, gráciát adott a bajusznak. Javaslattétel-

6 8 Thébusz J . Az 1891—94. évi evang. zsinat tört. 68. és 420. 1. 



lel a püspököket és espereseket bízták meg, de ez a zsinat 
színe előtt nem került tárgyalásra- 6 8 

A zsinati napokban sok derültséget keltett, hogy nem 
csak városi, hanem egyes falusi lelkészek is a nagy rábeszélés
nek engedve Budapesten cilinderkalapot kezdtek viselni fehér 
nyakkendővel. Renner Henrik esperes, a harkai lelkész például 
erősen biztatta jó barátját, Laucsek Jónás vadosfai papot, hogy 
tegye föl a kürtőkalapot; mutatta is, hogy jól áll neki. De mind
hiába volt. Madár Mátyás velegi esperes hozta haza a jóízű 
híreket, hogy miként csinálnak egyesek propagandát a cilinder
nek, ő persze sokkal józanabb volt, mintsem hogy feltette volna. 
Az egyik fiatal fehérkomáromi lelkész azután „A zsinati atya" 
című, az újításoktól rettegő Maradi Gáspár kiérdemült esperes
ről szóló víg eposzában (hősi papi versezet) ezt a papi cilindert 
is megénekelte. Az első énekben (Indulás) a jószívű öreg pré
dikátort az urát féltő papné és a leányai öltöztetik fel Pestre 
új Lutherbe, új kabátba, kalapba. „Mert kell, hogy az óembert 
itthon levetkezze S az újat felöltözvén, úgy induljon Pestre." 
A második énekben (Budapesti napok) lesz baj azután a zsina
ton a cilinderrel. 6 9 

A zsinaton a Luther-talár, ha törvénybe nem iktatták is, 
teljes diadalt aratott. Legkényesebb világi uraink, Prónay báró 
és Radó Kálmán elismerték méltó és alkalmas papi hivatalos és 
díszruhának. Papságunk is szerette és megbecsülte. Az elmúlt 

6 9 Jöt t mindjárt egy nagy kérdés a többi sok hegyé, 
Mely Maradi Gáspárnak korán kedvét szegé. 
Milyen legyen a méltó zsinati díszruha ? 
Nagy baj volna, ha épen ebben esnék hiba I 

Hallánk ugyan ekkor is egy jó bölcs tanácsot, 
Amilyen van, hordjon csak kiki oly kabátot. 
De más elvet vállnak ám némely reformerek: 
A haladást jelezzék az új — cilinderek ! 

— „Szent Isten ! mond Maradi, ez vészes előjel!" 
Oly köcsögöt ő nem hord soha józan fővel. 
Űj még az ő kalapja, most vették csak otthon, 
Legalább is két egész, vagy másfél forinton. 

No de a jó öreg is nem küzdhet az árral, 
Ellentétbe sodorják szegényt önmagával. 
Egész vásárt csapnak a Nemzeti Szállóban, 
Mind elfogy a cilinder, mi csak eladó van. 

Gáspár is az öt flórest végre kidrukkolja, 
Felszámítván : ide vész egy napi lénungja. 
A fejéhez alkalmast csak alighogy kapott, 
Itt is látszik, hogy másnál félfejjel ő nagyobb. 

Mikor aztán felteszi ottbenn a szobába. 
Hogy tükörben megnézze, nincs kedve hozzája. 
Behunyja a szemét is, úgy indul el benne ; 
„Ezt teszi az új szellem, hogy az ördög verje !" 



félszázad alatt általánossá lett Luther talárja és szinte összenőtt 
az evang. papsággal. Azért bátorkodtam Kolbenheyer Albert 
csernyei lelkész jubileumára fiatalkoromban 1892-ben „A huszon
ötéves Luther-kabát" címen írni a versemet: 

Ott lóg még a fogason, mint huszonöt éve. 
Hogy ekkorig eltartott, legyen hála érte ! 
ő a régi, ráismersz : hosszú, bő és ráncos, 
Két mély zsebje hasonló a hírhedt papzsákhoz. 

Huszonöt év, nagy idő ! . . . Istenem, hogy elfolyt 
És e papi köpenyen nem fog rozsda, se moly f 
Sőt míg a jó gazdája megkopaszul, őszül, 
Gunyjára a kabátja — kivirágzik, zöldül. 

Radó Kálmán éles szeme észrevette, hogy papjaink Luther
talárja nem egyforma s ezt már a zsinaton is szóvá tette. 
Ebben igaza volt s azóta már mások is sürgették az egyforma
ságot. Fentebb láttuk már Petz, Kis János, Rázga és Kollár 
János papi ruháját. Lehettek, most is még régi szabású Luther 
öltönyök, amilyent Wimmer Ágoston viselt Schleiermacher pél
dája szerint. Ezen a ráncok egy a mellrészen áthúzódó szélesebb 
szalag alá voltak összeszedve, miként Kis János püspök talárján 
is. Wimmer ruhájának egyenes felálló gallérja volt s a ráncok 
között nagyobb lapos gombok tartották össze zsinórzat nélkül. 
Haubner Máté püspök mellén már csak egyszerűen voltak a 
sűrű ráncok szalag nélkül összeszedve. Kicsi gombok rövid 
vékony zsinórzattal elég sűrűen csak a felső részen voltak lát
hatók. S a magyar világban a Luther-talár felett panyókára 
vetett magyar mentét viselt átérő, hosszan lecsüngő zsinórral 
s egyébként is dús zsinórzattal. Áchim Ádám szarvasi lelkész 
(1830—1899) sűrű ráncos talárt viselt rövid vékony zsinóros 
gombokkal, de szélesebb bársonygallérral. Mózes-táblái, elég 
hosszúak, nem a gallér alól bújtak elő, hanem nagyon helyesen 
közvetlenül a nyaktól csüngtek alá, mert hiszen eredetileg is 
ilyen nyakravalók voltak. 7 0 

A Luther-talárt ma is sokan viselik bársonygallérral, mások 
a gallért is a talár szövetéből csinálhatják hozzá. Lehetett látni 
Luther-talárokat, melyeknek a mellrésze, sőt a háta is bársony
ból, vagy habos selyemből készült. Ezeket a falusi nép legalább 
is espereseknek vagy főpredikátoroknak nézhette, valamint a. 
két vagy három fodros albát viselő felvidéki papokat is. És 
vannak pliszírozott talárok is az egyszerűen ráncoltak mellett. 
Némelyek zsinóros gombokat csak a mellrészre varratnak, mások 
pedig végig az egész taláron. Ezek a gombok is nagyobbak, 
kisebbek, a zsinórzat szélesebb, keskenyebb. A zsinórzat visz 
az általános tudóstalárra egy kis magyar jelleget. Ezért becsüljük 
meg, de ez is komoly emberekhez méltó, szerényebb legyen, 
vitézkötéssé semmikép se szélesüljön ki, ne legyen kirívó. 

7 0 , Seregély B. Kirchgesch. Alsólövő 1934. 275. 279. Zsilinszky M. 
Áchim Á. Címkép. 



Radó Kálmán tette szóvá a zsinaton a papi fövegek sok
szor szinte botrányos tarkaságát is (szalmakalaptól a cilinderig!). 
A dunántúli javaslat 1891. a fekete kemény kalapot, temeté
seknél „a szokásos Luther-föveget" ajánlotta. Az utóbbi alatta 
barettet értette. Ezt is Lutherről nevezte el. Alig hinné az em
ber, hogy falusi híveink ily kicsiségekben is mennyire ragasz
kodnak a megszokott régihez. Ügy 15 év előtt lelkészeink 
többsége barettel jelent meg Sopronban egyik egyházi gyűlésen. 
Egy jó magyar vidéki földbirtokos, buzgó, áldozatkész egyház
felügyelő (B. Gy.) meglátva a neki új és szokatlan papi föve-
geket, nagy haraggal kelt k i : hát kik ezek, pápista vagy zsidó 
papok ? Hát zsinagóga már a mi templomunk ? Alig lehetett 
lecsillapítani." Óvatosan, kíméletesen kell tehát az újításokkal 
eljárnunk. 

Az egyforma papi süveg a lelkészek tömeges megjelenése
kor, temetéseken és ünnepélyeken nagyon is szükséges. Azért 
sürgették ezt már többször is. Karsay Sándor püspök győri 
paptársával egyszerű bársonybarettet viselt, mely csak két 
oldalt volt kevéssé kivágva, a teteje egészen lapos. Ilyent vi
seltek a soproni és más dunántúli lelkészek is. Sopronban a 
kerületi lelkészegylet 1902. júl. 15. egyhangúlag kimondotta 
funkcióknál és tisztelgéseknél egységes közös lelkészi föveg 
használatát. Gyurátz Ferenc naplója szerint Scholtz Ödön ág-
falvi lelkész ugyanitt Németországból hozatott több papi föve
get (barettet) mutatott be s egyiket (de melyiket ?) egyhangúlag 
elfogadták. De általánossá ez sem lett, mert még ez évben a 
somlyóvidéki lelkészegylet okt. 8. azt határozta, hogy a hivata
los papi föveget, a magyar kalpagalakú bársony barettet fogják 
használatba venni. Vájjon ez volt-e a Scholtz által bemutatott 
barett ? 1904-ben a ker. lelkészegylet ismét ajánlotta a közös 
papi föveget, mert Gyurátz naplója szerint a somlyóvidéki lel
készegylet 1904. okt. 10. ismét elhatározta, hogy a ker. lelkész
egylet által ajánlott papi föveget mindnyájan megrendelik. De 
ma sincs egységes kötelező barettünk, sok,lelkész csak a ke
mény fekete kalapot viseli temetéseken is. Én a barett legegy
szerűbb győri formáját ajánlanám nagyon kevés zsinórdísszel, 
hogy a talár magyaros zsinórzatával összhangzásban legyen. 
D. Raffay Sándor püspök az 1934. évi békéscsabai egyetemes 
lelkészértekezletre is hozatott papi fövegeket s ezekből a du
nántúli esperes, Németh Károly esperes is vett egyet. így re
mélhetjük, hogy papi süvegben meglesz az egyetemesség. A 
békéscsabai süveg formája: egyszerű bársony barett, a tetején 
bársony gombbal, minden zsinórzat és díszítés nélkül, a pere
mén négy kisebb bevágással. 

Hogy vagyunk végül a Mózes-táblával ? Van ebben is 
nagy tarkaság: hosszú, rövid, keskeny, széles, a gallér alá buj
tatott s részben eltakart, vagy pedig közvetlen a nyakból sza
badon lecsüngő. A régiek fehér táblácskái ilyenek és hosszab
bak voltak. Ez az alak felel meg a táblácskák eredetének. 



Vannak azután cifrán szegélyzett, csipkés és lyukacsolással 
díszített Mózes-táblák is. D. Stráner Vilmos, a gyakorlati theo-
logia tanára az evang. papi ornátusról szóló, a dunántúli lel
készi értekezlet megbízásából 1929. készített javaslata szerint 
igen haragudott a „Mózes-tábla" elnevezésre. „Ha e táblák, 
amint nálunk általánosan vélik, a Mózes-féle tör vény táblákat 
szimbolizálják — kérdi —, akkor hogyan jut azok viseléséhez 
az evangéliom hirdetője ?" Ellensúlyozásul Stráner azt javasolta, 
hogy a fehér táblácskákra a kereszt vagy a kehely jelét hímez
zék. De ezt a lelkészi értekezletek nem fogadták el. Mint fen
tebb kimutattam, a Mózes-tábla elnevezést más nemzetek evang. 
népei egyáltalán nem ismerik s nálunk is csak későn, a mult 
század negyvenes éveiben s itt is először Ballagi-Bloch Mór 
német-magyar szótárában találkozunk vele. Lelkészeink jó része 
később is hivatalosan csak „táblácskáknak" nevezte ezt a papi 
nyakravalót, Mózes neve említése nélkül. Mintha inkább csak 
tréfásan nevezték volna el Mózesről. Régebbi kánonaink így 
nem említik. Lehet, hogy a „Mózes-tábla" elnevezés az izraeli
ták köréből került forgalomba. 

A Dunántúli Evang. Lelkészegyesület Kaposvárott 1929. 
okt. 22. tartott gyűlésén kimondta, hogy az egységes papi öltözet 
ügyében D. Payr Sándor egyet, tanár e tárgyról írt történeti 
értekezésének megjelenéséig véglegesen nem dönt; de addig is 
kívánja a zsinóros Luther-kabát s az egyszerű fehér gallér 
mellett a barett kötelező használatát. (Evangélikusok Lapja 
1929. 326. L). 

Legutóbb 1934. a békéscsabai egyetemes ev. lelkészi érte
kezleten mutatott be D. Raffay Sándor püspök ilyen barettet s 
azt elfogadásra ajánlotta. Ugyanitt s előbb már másutt is szóba 
került, hogy a lelkészek a templomon kívül a társadalmi életben 
is milyen ruhát viseljenek. Többen a szalonkabátot ajánlották 
felálló gallérral. A svéd és finn ev. lelkészek ilyent viselnek s 
ünnepélyesebb alkalmakkor ehhez a Mózes-táblákat is fel
kötik. Dr. Jánossy Lajos egyet, tanár és Karauko Jouko 
finn lelkész viselnek nálunk ilyen kabátot, A Zelenka-kabáttal 
kellene ezt összehasonlítani, melyet mint láttuk, Gyurátz és 
több lelkész elfogadott és a kettő közül választani. Az 
elfogadott és kijelentett hivatalos ruhának az a gyakorlati 
célja is megvan, hogy a lelkészeknek ne kelljen a fejőket azon 
törni, hogy ünnepélyesebb alkalmakkor miként öltözködjenek. 

Nagyon helyes volt a veszprémi esp. értekezletnek 1929. évi 
határozata, hogy egyházunk egységes mintát írjon elő úgy a 
Luther-köntösre, mint tartozékaira nézve. Készíttessen mind
egyikről rajzot vagy előírást és az új lelkészek az előírás sze
rint készült öltözetben avattassanak fel. A már működő lelké
szek pedig, amennyire módjukban van, meglevő ornátusukat 
az előíráshoz alkalmazzák. 



II . A reformátusok papi ruhája. 

Keresztesi József szalacsi ref. lelkész, mint kortárs és szem
tanú élénk színekkel festi le, hogy a szent korona hazahozatala 
és I I . József halála után mily szent lelkesedéssel öltötték fel a 
magyarok a nemzeti viseletet. Naplójába az 1790. év elején 
(183. 1.) írta: „Legelsőben is a nemzeti magyar ruhának felvé
telén kezdett éledni a Patriotismus, mely annál szebb és cso
dálatosabb volt, hogy már alig lehetett magyar öltözetben látni 
valakit, mindenütt mint az árvíz, a német öltözet eláradott. 
Ekkor pedig hirtelen a legigazabb magyar köntösök támadtak 
fel . . . a ruhákra hányt aranysujtásnak, paszomántnak vége, 
hossza nem vala, melyek a hazában elfogyván, külső országokra 
is mentek vásárolni. Sok helyeken a kalapokat elhányván, meg
égetvén, kucsmát és csákó süveget raktak fejőkbe. Akin német 
ruha találtatott, magyar lévén, róla leszakgatták; compániákban, 
bálokban magyaron kívül másruhát nem szenvedtek. Az asz-
szonyi rend is fartoldó abroncsait, boufanáit, filegóriás főkötőit, 
pókháló receficéit és ezer módi csúfos, majmos öltözeteit elhányta 
és magyarba öltözött. Az ifjak és urak az eddig oldalukon 
billegett penicilus helyett széles magyar kardokat kötöttek. A 
német lakosok csak lappangottak, vagy azok is mind magyar 
ruhába öltöztek. Ide járult ez is, hogy mindenek magyarul 
beszélnek, akik nem tudják, tanulják a nyelvet, holott ezelőtt 
kevés hónapokkal, kivált nagy társaságban magyar nyelven 
szólót találni nem lehetett. Szerencsés fátum, hogy ily hirtelen 
a magyar ruha és nyelv becsületre kapott. Külömben is a ruha 
és a nyelv formálja a nemzetet különös nemzetté." 

Tavasszal az éles szemű és eszű szalacsi pap még arról 
elmélkedett: Omne nimium nocet. „Ezelőtt kevés idővel szégyen
lett a magyar nemzeti öltözetben járni, most pedig a ruhabeli 
enthusiasmus úgy elragadott mindeneket, hogy nem a posztót 
paszomántozzák, hanem a paszomántot posztózzák meg." De 
ősszel ugyanezen 1790. évben, midőn másodszor ment fel Pestre, 
nagy csalódással már ezt írja: „Tele volt Buda és Pest horvát 
katonákkal, a magyar urak olyanok voltak, mint akiknek az 
orrok vére foly, a pompázás alább szállott, a paszománt fekete 
szőrzsinórrá változott, kalpagot ritkán lehetett látni, a nagy 
kalapok helyreállottak, a pompás magyar köntösök helyett sokan 
kaputokba öltöztek. Ilyen ám a magyar! Minden buzgósága 
hasonlít a pozdorja tűzhöz, mely először ropogva ég, azután 
pedig hamar elalszik és unalmas füstöt hagy maga után." 7 1 

Ahol a „ruhabeli enthusiasmus" így lángolt fel, ott termé
szetes volt, hogy Biharban az érmellyéki esperesség is „magyar 
papi öltözetben" küldte a maga három követét Pestre és Budára. 
Ez a ruha pedig nem volt más, mint reverenda övvel és palást
tal. A háromszögletű kalap helyett valószínűleg valami más 

7 1 Keresztesi J . naplója. Pest 1868. 183. 224. és 315. 1. 



magyaros föveget viseltek. Ilyen reverendás, öves és palástos 
papi öltönyben látjuk a jeles Tóth Ferenc pápai lelkészt és 
püspököt (1768—1844) fennmaradt szép arcképén. Budai Ézsaiás 
debreceni lelkész-tanár és szuperintendens (1766—1841) szintén 
reverendát visel övvel és végig prémes és erősen zsinórozott 
mentét. Sinai Miklós debreceni tanár zsinóros, gombos, szűkebb 
hosszú dolmányt, melynek az ujja végén vitézkötés van. Gom
bos reverendája van övvel és palásttal Könyves Tóth Mihály, 
Balogh Péter és Szoboszlai Pap István debreceni lelkészeknek. 
Idősb Révész Imrének és Bálintnak már csak zsinóros atillája 
van palásttal. 7 2 

A reverenda viselése a XIX. század elején a reunio akkori 
r. kath. barátait arra is felbátorította, hogy a ruhaviseletből a 
vallási megegyezésre is következtetést vonjanak. Cseh László 
r. kath. tolnamegyei alispán Pap István vámosi ref. lelkész 
művére (A vallási egyesülés ideája, Veszprém 1823) válaszolva 
már azt kívánja: „Ha a protestáns papok a ruhájukra nézve 
már egyesültek a pápista papokkal, akkor egyesüljenek azokkal 
a hit tárgyában is". 7 3 No lám, a követelés nem is olyan szerény. 
A ruhával együtt mindjárt a pápát is fogadjuk el. 

De még mindig voltak ref. lelkészek, akik nemcsak hogy 
reverendát nem viseltek, hanem papi viselet dolgában túlságos 
sok szabadságot engedtek meg magoknak. Erre nézve a papok 
oly túlzásokba estek és a papi külsőről annyira megfeledkeztek, 
hogy a viski egyháztanácsban 1825. I . I . nevű egyháztagot meg
intették, mert azt merészelte mondani, hogy „nem illik a pap
nak prémes bekecsben esketni". Tehát még ilyen esetek is 
fordultak elő. Báthori Gábor dunamelléki ref. püspök is, ki „Az 
evangeliomi keresztyén tolerantzia" címen kiadott (Pest 1822.) 
két egyházi beszédében a reuniot lehetetlennek mondta s e miatt 
I . Ferenc király rosszalő megrovását is magára vonta, már 1816. 
a Consistoriumnak tett jelentésében a Gravamenek közt pana
szolta fel: „Sokan a lelkipásztorok közül szent hivatalukhoz 
mind színekre, mind szabásokra és formájokra nézve illetlen 
ruhákat viselnek, melyek a hallgatókban botránkozást, a kívül-
valókban gúnyolást okoznak. Illő dolog azért, hogy mint magyar 
lelkipásztorok, mindnyájan hosszú talaris fekete dolmányban 
járjanak. Ilyen öltözetben végezzék functiójokat, közönséges 
helyeken is ebben jelenjenek meg. Az ezután ordinálandók nem 
más, hanem ilyen ruhákban jöjjenek ordinatióra. A lelkipászto
rok legnagyobb részint kívánva kívánják ezt az öltözetről való 
rendelést, a magok vallástételek szerint azért nem cselekedvén 
ezt eddig magoktól, nehogy mint másoktól különözők, megszó-
lassanak " Báthori Gábor püspököt azután egyházlátogatásakor 

7 2 Lampérth G. A pápai ref. főisk. tört. 11. sz. képmelléklet. S. Szabó J . 
Magyar ref. Sión 93., 100., 114., 120., 122., 125., 140. 

7 3 A vallási egyesülés ideájának írójához barátságos 2-ik levél. írta egy 
katholikus nemes magyar hazafi. Pest 1823. Spataki Füz. 1860, 675., 1861. 
180. 1. Révész I. közlése. 



1816 - 19. „hosszú dolmányban és palástban fogadták a prédi
kátorok". 7 4 

A pápai ref. kollégiumban, hol a nagyobb diákok Tóth 
Ferenc szerint régi idők óta mindig reverendát (tóga, longa) 
viseltek, a negyvenes években e ruha miatt viszály és szakadás 
állott be. Szinnyey említi Gondol Dánielnek, Tarczy Lajos párt
fogolnának az életrajzában, hogy Gondol Pápán a reverenda-
ellenes pártnak a vezetője volt. Fáy András, mint fentebb láttuk, 
az óramutatóban (Pest 1842) külföldi példákra hivatkozva 
egyáltalán nem kívánja, hogy a lelkészeknek külön hivatalos 
ruhája legyen. Kármán József ujverbászi ref. német lelkész is 
felpanaszolja, hogy „mintegy 25 év (a Bach-korszak) óta a 
református paplakokból a reverenda elrepült s evvel sokaknál 
a reverentia is. Jelenleg (1878-ban) legtöbb református lelkész 
az istentisztelet alkalmával csak palástot visel. De ez a palást 
annyi, mint semmi, ez csak olyan lóggó öltözetforma s a nagy 
néptömeg s az úgynevezett uri publikum által sem tekintetik 
valódi papi öltözetnek". Kármán is, mint Garzó és Baksay, 
valami Lutherrock-félét javasol a református lelkészeknek is. 
Széli Farkas 1863. a Vasárnapi Újságban a ref. papok régi 
öltözetéről írván, e szavakkal fejezi be értekezését: „A kor 
hozta magával, hogy nemzeti viseletünk újra feltámadjon halot
taiból. Papjaink termetén is ott látjuk most már ismét magyar 
ruhánkat, ő k mint népatyák ebben is követésre méltó példával 
mennek előre, látván, így és nem máskép cselekesznek okosan." 
De vájjon a nemzeti ruhával összhangzásba tudták-e hozni a 
papi ruha egyházias komolyságát és méltóságát? Eltakarta-e a 
palást azt, ami nem volt látni való ? 7 5 Boross Mihály az ismert 
iró és fejérmegyei alispán már 1872. a pesti egyházi lapban az 
atilla helyett a reverendát ajánlotta. De lehurrogták. 

Már 1820 óta, de még inkább 1848-tól kezdve viselték 
nagyobb diákok és lelkészek reverenda helyett az atillát. 1830 
táján a magyarosított tóga is szokásba jött gombkötő munkával 
a bokáig. De ez is az atillának engedett helyet. A tiszáninneni 
kerület a 48-as évek hatása alatt hivatalosan is megengedte, 
hogy a theologusok és a lelkészek tóga vagy reverenda helyett 
atillát viselhetnek. De Miskolcon a hívek ellentmondottak s 
megkövetelték, hogy lelkészeik továbbra is reverendát viseljenek 
s kénytelenek voltak ezt újra felvenni.76 

Voltak a ref. egyházban is, kik a magok ízlése szerint 
kezdeményeztek külön papi ruhát. Egy gömöri ref. lelkésznek 
nagyon megtetszett Witsius Hermán leydeni tudósnak nem csak 
a theologiája, hanem ä ruhája is. És 1849-ben e szerint készít -

7 4 Peleskey S. A viski ref. egyház tört. Beregszász 1925. 17. 1. Báthori 
G. egyházlátog. Prot. Eh. és Isk. Lap 1885. 266., 301. 

7 5 Szinnyey, Magyar írók III. 1288. Kármán J . Prot. Eh. Isk. Lap. 1878. 
370. Széli F . Vas. Újság 1863. 205. I. 

7 6 Papi egyenruha a magyar ref. egyházban. Névtelen (t. jelzésű) cikk 
Prot. Eh. Isk. Lap 1881. 956. 



tetett magának is papi öltönyt, mivel azt nagyon magyarosnak 
és célszerűnek találta. Ez a reverenda elől is sima volt és 
annyiban hasonlított az atillához, hogy ezen is sűrűn rakott 
gombsor futott végig. Könyökig majdnem lobogós ujjain öt-öt 
pár „slingli" (hurokkötés) díszelgett, míg innen szűkebben nyúltak 
le kézfejig az alsó ujjak, csak alig engedvén látni a bentlevő 
ing fehér csipkéjét. A pesti egyházi lap névtelen (t.) írója öreg 
barátjának ezt a papi ruháját igen dicséri, de csak két kar
társuk csináltatott és viselt ilyent. (Prot. Eh. Isk. Lap 1881. 957). 

A fentebbi Kármán József pedig a francia Coquerel 
theologuson látott Párizsban Luther rock formájú hosszú fekete, 
ennél szűkebb, de azért eléggé bő, hátul sima, nem össze
ráncosodott, elől zsinórral, gombbal ellátott öltönyt; megszerette, 
párját csináltatta. S ezt Kármánnak fentebbi t. jelzésű írótársa 
is eléggé díszes, imponáló és célszerű, valódi papi ruhának 
mondja. Csak még a szakáll és bajusz levágatását kívánja 
hozzá. A zsinati előkészületek közben 1878. többen is írtak a 
papi ruháról. Barakonyi Kristóf böhönyei lelkész is Somogyban 
a ref. lelkészek egyenruhájául a Luther-talárt ajánlotta, mint a 
külföldi protestánsok nagy részének kedvelt és általánosan 
elterjedt formaruháját. Javaslatát, mint t. írja, valószínűleg azért 
nem pártolták, mert ezt már az ág. hitv. ev. lelkészek foglalták 
le a magok számára díszruhának. Vagy talán azért sem, mert 
ez „nagyon barátos és teljesen elütő a mi nemzeti viseletünk
től." De 1878. Ormánysági (Baksay Sándor) és Csepely Sándor 
is a Luther-talárt ajánlotta. Dr. Révész Imre szerint Baksay 
Sándor, a költő püspök, aki pedig már csak igazán töröl met
szett magyar kálvinista volt, nem is egyszer megírta, hogy a 
lutheránus atyafiaktól semmi egyebet nem irigyel, csak a Luther-
kabátot. (Prot. E. I . Lap 1881. 957. Dr. Révész I . Vestis talaris. 
Debr. Prot. Lap 1929. jún.). 

Az 1881. évi debreceni ref. zsinat törvénytervezetében a 
157. szakasz külön foglalkozott a papi ruhával: milyen legyen 
ez a magán és társadalmi életben s milyen hivatalos tisztük 
gyakorlásakor. Nagy vita volt e felett a zsinaton. Kovács Albert 
pesti ref. theol. tanár Meliuszra hivatkozva teljes szabadságot 
akart a papi ruházat terén. Szerinte a külföldön sincs a ref. 
lelkészeknek egyenruhájok. De nagy ellenmondásra találva, 
később mégis engedett s elfogadta a palástot, mely alatt hosszú 
atillát vagy longát viseljenek a lelkészek, Szentpétery Sámuel 
arra hivatkozott, hogy már Geleji Katona kánonai és az 1791. 
budai kánonok is megszabták nem csak a lelkészek, hanem a 
tanítók és családtagjaik öltözetét is. Legtöbben a papi ruha 
magyar jellegét hangsúlyozták, ezért követelték az atillát. Makay 
Dániel azért fogadja el a javaslatot, mert szereti hallani, midőn 
azt mondják: itt jön a magyar pap! Hosszú, heves vita után a 
javaslatot csekély módosítással szavazás útján ily fogalmazással 
fogadták el törvénynek: „A lelkészek, midőn hivatalos minő
ségben járnak el, sőt hivatalos polgári ünnepélyeken is, magyar 



süveget, egészen fehér vagy fekete nyakkendőt, hosszú fekete 
atillát begombolva és palástot viseljenek." (Prot. Eh. és Isk. 
Lap 1881. 956. és 1505. 1.). 

A debreceni zsinat tehát száműzte a reverendát és a 
hosszú fekete atillát rendelte helyébe a palásttal. Pedig ekkor 
több lelkész még a reverendát viselte. Szentkuti Kiss Károly 
nagyigmándi lelkész, az Űj Magyar Athenás egyik szerkesztőié, 
k i Komjáti Gedeon álnéven szokott írni, meg is siratta külön 
versben nem oly régen vett és viselt reverendáját. A pesti 
Prot. Egyh. és Isk. Lap 1883. évfolyamában (135. 1.) jelent meg 
„A reverenda búcsúztatója" című költeménye Horatiusból vett 
jeligével: Multis ille bonis flebilis occidit. 

Nem úgy haltál te meg, mint másfajta ruha, 
Százgallérú köpeny, krispin, avagy buda; 
Oh kegyetlen végzés, 128. szakasz, 
E volt a megölőd, a hóhérod is az, 
Az „istenostora" kegyetlen atilla 

Döfte át szívedet mint hegyes vasvilla, 
Nem szült, soha sem szült semmi jót a zsinat, 
Tudtam én előre, hogy sírnak emiatt. 
Minden rossztól féltem, de azt nem hittem ám, 
Hogy megfosszon tőled, szegény reverendám! 

Elkesergi azután, hogy 1863-ban Révkomáromban vette 
mint káplán 50 forintért hitelbe, az utolsó részletet csak most 
fizette le. Hogy vegyen most új ruhát ? De vigasztalódik: 

Denique roppant kincs van domestikánkban, 
Ne búsulj, szegény pap, járhatsz atillában. 

A zúgolódók közt volt egy névtelen dunántúli lelkész is, 
aki képekkel illusztrált, litografált füzetben búcsúztatta a reve
rendát ily címen: „Lelki Atyák testi mundérja. A sutba dobott 
reverenda bús emlékezete." Csak néhány sor ízelítőt belőle: 

lm, most indul a harcz; pokol, kárhozat! 
A támadott nem ellenség: áldozat. 

Egyedül jön s kiáltoz: „Átok rátok, 
Mit vétettem én, hű reverendátok ?" 

Betelt feletted a mérték, vén csuha! 
Kell nekik már most, mint mondják, más ruha. 

Szénfekete vagy hófehér nyakkendő 
S Atillába beszorított telt bendő. 

Ezen kívül magas kalpag, szép makra, 
Mely a nyelvét lógassa a kobakra, 

Melyet takar a nap vagy hideg elől, 
S melyben van sok s van néha kevés belől. 

S míg szenvedt a reverenda meghalást, 
Megszületett helyette a bő p a l á s t . . . 

Gyönyörű lesz benne minden papbácsi, 
S mind egyforma, kocsi, mocsi és ácsi. 



Mind ezt szép rajzokkal illusztrálja a szerző a szövegben: 
a régi lelkész reverendával, derekán övvel, keskeny palásttal, 
az új lelkész igen bő, mindent elfödő palásttal, mely a talárnál 
is bővebb és ráncosabb. S más képeken: a magas kalpag a 
tetejéről lelógó nyelv-leffentyűvel s a napsütés ellen hozzá
ragasztott sirmlederrel. Felhányja a verselő, hogy a nadrágot 
és csízmát kifeledték a ruházatból és más gondatlanságot is 
talál: 

Tisztes atyák, jó ízléstek hova lett ? 
Hisz így igen fránya lesz a toalett i 
Hogyha lebbent szél palástot, szent atya! 
Kilátszik majd Uram bocsa', a gatya. 

Végül is a p o é t a a jó papnékhoz folyamodik akik sok pap
házban úgyis a süveget viselik: 

Szólnék egy okos szót, ha ki nem kapnék, 
Bennetek bízom, tiszteletes papnék. 
Akikben van oly sok jóság és kellem: 
Lépjetek fel ezen új divat ellen ! 

Csak az asszonyok joga, hogy divatjok minduntalan vál
tozzék. A papoké maradjon, mint volt. És súlyos az utolsó vers: 

Mert akinek nincs már reverendája, 
' . Az ugyan már hiába praetendálja, 

Hogy meglegyen ezután is a címe, 
Nincs többé : „Pater reverendissime I" 7 7 

Midőn tíz év múlva 1891. újból zsinatra készülődött a ref. 
egyház, ismét több lelkész felszólalt az atilla ellen és a reve
renda visszaállítását követelte. Révész Kálmán pápai theol. 
tanár, a későbbi kassai püspök-lelkész a Dunántúli Prot. Lap 
18. számában hat olyan követelményt állít fel (legyen a papi
állásnak megfelelő, könnyen és bármikor felismerhető, más 
hivatású egyén által nem viselhető), melyek mind az atilla ellen 
és a reverenda mellett szólanak. Garzó Gyula gyomai lelkész 
„A hivatalos papi öltözet" című a Prot. Ehi és Isk. Lap 
1891. évi 23. számában ezt teljes mértékben helyesli, ő is a 
reverendát ajánlja, szerinte még a papnéknak is része van abban, 
hogy a ref. lelkészek hosszabb, rövidebb atillát viselnek: „Né
mely világiasan nevelt papné ízlése sok egyházi szolga viselke
désére nézve rendezkedő hatalommá vált." Garzónak van dicsérő 
szava még a görög-keleti papok számára is : „Mennyivel tapin
tatosabban jártak el ezek, kiknek valóban mintaszerűleg sza
bott, atillaszerű hosszú köntösük nincs divat alá vetve s tisz
teletet gerjeszt még ha kopott is." A papi süvegről is va n 
mondani valója Garzónak: „Az a lelóggó „csákóval" és vitéz
kötéssel felcifrázott jogász kucsma nem nekünk való. A papi 

7 7 Ez a litografált vers hosszabb és nem áll oly irodalmi szinvonalon. 
mint Sz. Kiss Károly búcsúztatója. Azért nem jelent meg az egyházi lapokban 
Dr. Révész Imre birtokában van meg. Ő volt szíves velem közölni. 



süveg, bővebb lévén felső karimája, felfelé ízletes arányban 
szélesedik s éppen ez adja neki az egyházi jelleget. „Csákója" 
pedig a felső rész üregébe merül s halomszerű kiemelkedései 
csak fokozzák a süveg méltóságát oly kedvesen, hogy más 
felekezetű lelkészek is szépnek vallják és szerencsés inventió-
nak nevezik." 

Révész Kálmán és Garzó felszólalása mit sem használt, 
az 1791—93. évi zsinat a reverenda ellen és az atilla mellett 
döntött. A 143. zsinati szakasz ezt mondja a papi ruháról: 
„A lelkészek, midőn hivatalos tisztökben járnak el, sőt hivatalos 
polgári ünnepélyeken is, rendszeres egyházi ruhát viseljenek, 
nevezetesen: középmagasságú magyar süveget, fekete nyakken
dőt, hosszú fekete atillát begombolva, lehetőleg gombkötő mun
kájú fekete övvel, a hátat egész szélességében befedő palástot 
vállra fekvő gallérral, egyszerű nyakbakötővel, általában minden 
öltözetet feketét." E ruházatból inkább a nemzeti, mint a papi 
jelleg domborodik ki, inkább világias, mint egyházias díszruha 
De az egységes viseletnek szolgálatot tett, mert az összes zsi
nati végzések közül ez szól legrészletesebben a papi ruháról. 

De ezután is sok volt a panasz a ref. lelkészeknek az 
öltözködésben való szabadossága miatt. Rácz István lelkész 
1895-ben „Reminiscentiák" címe alatt többek között azon saj
nálkozik, hogy ünnepélyes kivonulásokon nincs a ref. lelkésze
ken ünnepi dísz. „Igaz — mondja —, hogy mi, a puritán Kálvin 
utódai, szeretjük az egyszerűséget, nem szeretjük a fényt, a 
demonstrációt. És ez a hajlam különös helyeken különösképen 
szokott kinyomatot nyerni. A múlt hóban láttam egy biciklista 
papot, egy kálvinista fiatal óriást, ki nyilvános helyen, nagy
számú intelligens közönség közepette turista kabátban, térdig 
érő nadrágban, hosszú harisnyában, jockey sapkában sétálga
tott. Eszembe jutott róla a cura pastoralis, az evangelizáció és 
a Bölcs Salamon által többféle alakban bemutatott „lélek gyöt
relme". Szentmártoni is 1903-ban „A liturgia egysége érdeké
ben" című cikkében maró gúnnyal fest részletes képet a ref. 
lelkészeknek hivatali szolgálat alkalmával való öltözködésé
ről is. 7 8 

A reformátusok két legutóbbi zsinata is foglalkozott a papi 
ruha kérdésével, de csak röviden és nem eléggé határozottan. 
Az 1904—07. évi zsinati törvény I . cikkének 145. §-a ezt 
mondja: „A lelkészek hivatalos tisztökben, sőt hivatalos polgári 
ünnepélyeken is hosszú fekete öltönyt, palástot és fekete bár
sony süveget viseljenek". És a ma is érvényes 1928—33. évi 
zsinati törvény I I . cikkének 11. §-a is csak ennyit: „Egyházi 
szertartás végzésekor minden lelkész és lelkészségre képesített 
egyén egységesen meghatározott lelkészi hivatalos ruhát tarto
zik viselni, amely hosszú fekete kabát, fekete palást és fekete 
bársony magyar süveg". Ezekben az atilla nincs névszerint 

7 8 Dunántúli Prot. Lap. 1895. 725. és Prot. Ehi és Isk. Lap 1903. 418. 



említve, mint az előző két törvényben, de nagy hiánya, hogy 
nincs meghatározva, milyen legyen a kabát (redingote, zsakett, 
atilla, mente, tóga vagy reverenda ?); ha nyitott a kabát, milyen 
legyen a mellény, a nyakkendő; milyen legyen a nadrág, mert 
lehet a hosszú kabát alá csíkos vagy akár kukoricanadrágot is 
húzni, amint fordultak elő esetek. 

A többszörös zsinati határozatok ellenére is sok kifogás 
esik a test előrészét be nem födő palást ellen. Különösen na
gyobb összejövetelek alkalmával szokott szembetűnni a palást 
alól kilátszó ruházat nagy tarkasága. Károlyi Gáspár szobrának 
felavatása után 1891, írta Földvári László a pesti egyházi lap
ban (997. 1.): „Hogy csak egy esetet hozzak fel, akik a köze
lebbi gönci ünnepélyen jelen voltak s látták ott lelkészeinket 
százféle változású papi ruhában, entreprise des pompes funébres 
összefogdosott embereihez hasonló díszmagyar öltözettől a be
ütött vagy pörge kalapig s tarka pantalonig, velem együtt nem 
egy szemlélő és gondolkodó sóhajthatott föl nagy kegyesen: 
„Szent Kleofás, minő karaván!" Dr. Révész Imre egyetemi 
tanárt pedig 1929-ben a speyeri emléktemplom előtt a magyar 
protestáns küldöttségről felvett csoportkép indította arra, hogy 
a Debreceni Prot. Lap júniusi számában megírja „Vestis talaris" 
című humoros és sok igazságot mondó érdekes cikkét. A képen 
egymásmelleit látva a palástot és Luther-talárt, az utóbbit 
mondja szebb és alkalmasabb papi öltönynek, mert a palást 
sután, félszegen áll a legjobb termetű lelkészen is, „szabadon 
hagyván a hűvös idő okából alája vett überciehert". Szerinte 
a palást a modern szabású férfiöltönyre rávéve valami egészen 
különös stílusrontás. „Még akkor is, ha az a modern férfiöltöny 
magában véve a legkifogástalanabb, komoly és szalóniasan 
fekete. Hát még azután, mikor a komoly szénfekete redingote 
helyett a lenge zsakett, vagy épp zakóöltöny, csíkos nadrág és 
nyakkendő, zöldes kékes, szürkés árnyalatú őszitavaszi, vagy 
télikabát bosszantja a szemet és veri arcul a stílusérzéket s a 
legelemibb jóízlést ?!" 

Hivatkozik Révész Baksay Sándorra a püspök-költőre, aki 
a lutheránus atyafiaktól a Luther-kabátot irigyelte. Megemlíti, 
hogy ezt alaptalanul is nevezik Luther-kabátnak, mert Zwingli 
és Kálvin arcképein is ilyen talár látható (a kétágú fehér Mózes
táblák nem tartozván a ruha lényegéhez). A Luther-kabát Révész 
szerint nem egyébb, mint az ősi egyetemes vestis talarisnak a 
protestantizmus minden felekezetében legjobban elterjedt és 
kedvelt, a külföldi reformátusoknál is mindenütt megtalálható 
igen szerencsés válfaja, amely természetesen formai kivitel dol
gában országok és egyházak szerint igen nagy változatosságot 
mutat. Megemlíti Révész azt is, hogy a talár (vestis talaris), ez a 
bokáig érő egyszerű fekete köntös, mely a maga sokféle változatá
ban (reverenda, tóga, Luther-kabát, robe, gown, sat,) ősi hivatalos 
dísze nem csak a mindenféle felekezetű lelkészségnek, hanem 
általában tekintélyes, megkülönböztetett komolysággal és tísz-



tességel egybekötött állású egyéneknek : egyetemi tanároknak, 
külországokban a bíráknak ügyvédeknek is. 

A ref. zsinati javaslatokban is 1929. benne volt a „talár" 
szó s ez Révésznek igen tetszett, de a törvényből kimaradt. 
Az ORLE által kezdeményezett „egységes református lelkészi 
díszöltözetet" (gazdagzsinórzatú tóga, a derékon átkötött övvel, 
e felett palást és a magyaros süveg, amint ezt a Magyar Kálvi
nista Naptárnak címlapján látjuk). Révész igen drágának és im-
praktikusnak találja, ő valami olyan ref. lelkészi egyenruha 
tervezetét ajánlja, mely a palást történelmi méltóságát és ha
gyományos patináját egyesíteni tudná a vestis talaris egyetemes 
históriai értékével és gyakorlati előnyeivel, valamint a magya
rosság speciális szempontjaival. Révész szerint nem volna lehe
tetlen a palástnak és a Luther-kabátnak egy olyan forma, elől 
csukott kombinációja, amely mindkét viselet előnyeit szeren
csésen egyesíthetné és ami fő : egyetlen, könnyen kezelhető, 
télen-nyáron egyformán, minden többi ruha felett viselhető, 
aránylag olcsó darab volna és nem kettő. Egy ilyen új kreáció
hoz, ha sikerülne, azt hiszem gratulálni lehetne Révésznek. 
Hogy külföldön, a református Svájcban még a francia nyelvű 
lelkészek is a Luther-talárt viselik, azt ismét egy képen láttuk. 
Antal Gábor ref. püspök, aki mindig oly erős megkülönbözte
tést szokott tenni a helvét és „ágostai atyafiak" között (Sop
ronban a Prot. írod. Társ. ünnepélyén a világért sem imádko
zott volna az oltár vagy akár csak az oltártól elég távolra 
helyezett asztal előtt sem, hanem csakis a szószékről), Genfben 
1909. a Kálvin-jubileum alkalmával kénytelen volt ő is a Luther
talárt felvenni, mint a svájci papok díszruháját és ebben Örökí
tette meg őt a felvett csoportkép. 

A magyar ref. papi ruháról legutóbb Nemes Mihály festő
művész írt cikket „Négy magyar reformátor szobra" címen igen 
érdekes képmelléklettel a Református Figyelő 1931. évi 30. szá
mában, midőn Klebelsberg Kunó kultuszminiszter pályázatot 
hirdetett négy magyar reformátornak (Meliusz Juhász Péter, 
Huszár Gál, Szenczi Molnár Albert és Komáromi Csipkés 
György) Debrecenben felállítandó szobrára. Nemes félreértette 
Csánki Benjáminnak és dr. Révész Imrének a régi papi öltöny
ről szóló, a pályázó művészek számára írt emlékiratát. Ügy 
értelmezte ugyanis, mintha a két tudós az evangélikus lelké
szek talárjának alapulvételét ajánlotta volna a művészeknek. 
Pedig ez nem úgy volt. Nemes azután a ref. papi öltöny múlt
ját fejtegeti s a talár helyett a zsinóros hosszú tógát övvel és 
prémes hosszú magyar mentével ismeri el a kálvinista lelkészek 
régi hivatalos ruhájának. Meliusz Juhász Péternek 1934. felava
tott szobrán a művész már ilyen ruhába öltöztette is a magyar 
reformátort. 

Ezzel zárultak a ref. papi ruhára vonatkozó vitatkozások. 
De egységes hivatalos papi ruhájok a ref. testvéreknek mai 
napig sincs. Valamint az evangélikus egyház sem tudta még 



ezt a kérdést egységesen, határozottan megszabott formaruhá
val megoldani. 

* 

íme, így kísértük végig figyelemmel a két magyar pro
testáns egyház papi öltönyének történetét kezdettől fogva nap
jainkig. Tekintettel voltunk a lelkészeknek a hivatalos szolgála
ton kívül a társadalmi életben viselt ruházatára is. Láttuk, 
hogy a magyar prot. papi ruhára a r. kath. egyház középkori 
ornátusán kivül különösen a tudósok egyszerű komoly talárja, 
amellyel Luther mutatót példát és a francia abbék palástja volt 
nagyobb hatással. De különböző theologiaí irányok, a felekezeti 
különbség, a változó külföldi divat és a magyar nemzeti viselet 
hatása szerint is az egyes időszakokban másként és másként 
öltözködtek lelkészeink. Egyházi kánonaink közönyös (adiaphoron) 
dolognak tartván a lelkészek öltözetét, e téren nagy szabad
ságot engedtek, az egységes kötelező papi formaruhát nem 
határozták meg és nem rendelték el. Bár a Szentírásból vett 
két egységes alapelvet, amint általában a lelkészek erkölcsi 
magaviseletében, úgy a ruházatban is mindenkor hangoztatták: 
„Mindenek szabadok nékem, de nem mindenek használnak." 
I . Kor. 6, 12. „Mindenek pedig ékesen és jó renddel legyenek 
tiköztetek." I . Kor. 14, 40. 

Jól érzem, hogy szükséges lett volna, munkámban a magyar 
protestáns papi öltöny fenmaradt emlékeit képekben is bemu
tatnom. Ennek költségeit azonban saját erőmből már nem fe
dezhettem, így is nagy anyagi áldozatot kellett hoznom munkám 
kiadásával. Mindenütt megjelöltem azonban pontosan, hogy a 
képeket, melyekre sűrűen hivatkozom, az érdeklődő olvasók 
mely művekben és mily helyen találhatják meg. 

Munkámnak, azt hiszem, aktuális jelentősége is lesz, mivel 
a hivatalos lelkészt ruházatot még egyik protestáns egyházunk 
sem állapította meg egységesen és határozottan még mai napig 
sem. Az e tárgyról folyó tanácskozásokhoz szerény dolgozatom, 
mint e téren első kísérlet fogja megadni a történeti alapot és 
irányítást. 7 9 

7 9 Szerettem volna az unitáriusok papi ruháját is belefoglalni mun
kámba. De az erről szóló forrásokat és adatokat nem ismerem. Illetékes 
helyről, ahová kérésemmel fordultam, feleletet nem kaptam. 



T A R T A L O M . 

Előszó, 3—4. lap. 
Első időszak. 

A papi öltöny a reformáció é s az orthodoxia korában. 
A ker. egyház külön papi ruhája. A papi öltöny a reformáció korában-

5.. 1, Luther nyilatkozata a papi ruháról, A tudósok talárja, A nálunk úgy. 
nevezett Luther-talár. Az alba. 6 1. Harc az alba ellen az lnterimek idején. 
Summar, Herzkappe, a liturgiái színek. 7. 1. 

I. Az evangélikus papi öltöny hazánkban. 
A magyar theológusok ruhája Wittenbergben. A magyar burza tagjai. 

Az első magyar zsinatok a papi ruháról. Kálmáncsehi S. Márton elveti a papi 
ruhát. 8. 1. A Pentapolitana és Heptapolitana. A tordai és nagyszebeni zsinat 
elrendeli az albát. A 2. erdődi zsinat, a baranyai és meszleni kánonok a fény
űzéstől, elvilágiasodástól, a katonák és törökök ruhájától óvják a lelkészeket. 
9. 1. Magyar vers a Luther-papok fényűzéséről. 10. Régi r. kath. papi ruhák 
az ev. egyházközségek leltárában. 11, A Nádasdyak és Thurzó Szaniszló éven
ként ruhát adnak a papoknak. Az ev. magyar lelkészek albát nem viseltek. 
Az alba Sopronban és a Felvidéken. 12. A Luther-talár hazánkban. Szegedi 
Kis I. Comenius, Honter J . és Grawer Albert ruhája. 13. Az alba a zsolnai 
zsinat után. Alvinczi Péter és a magyar lelkészek tiltakozása az alba ellen. 
Zsinati végzések az alba ellen Felsőszeliben és Szereden. 13—14. 

Gróf Thurzó Imre wittenbergi rektor és a vele volt alumnusok magyar 
ruhája. 14. A városi lelkészek Luther-talárja. A magyar viselet térhódítása. 15. 
A német ruha a XVII. században. A gályarab lelkészek ruhája. 16. Drabik 
Miklós ruhája. Az úgynevezett Mózes-táblák eredete és feltűnése. E néven 
csak a magyarok nevezik. 17. 

II. A magyar reformátusok papi ruhája. 
Elvetik az „ároni" pápista ruhákat, közönséges ruhát használnak, A 

debreceni zsinat az Interim pártolók ruhájáról. 19. Nagy szabadság a papi 
ruházkodásban. Szegedi Kiss István ruhája. 20. Károlyi Gáspár gönci szobra. 
Veresmarti Mihály ref. lelkész ruhája. A köveskuti zsinat hosszú köntöse. A 
komjáti kánonok a papi ruháról. 21. A ref. nagydiákok tógája. 22. Az össze
láncolt lelkész-sk Lányi György könyvének címképén. Geleji Katona kánonja 
a papi ruháról. Török-magyaros papi viselet. Papi díszruha Erdélyben a XVII. 
század végén. 23. A palást. Sellyei és Harsányi gályarabok palástja. 24. 

Második időszak. 

A pietizmus és a felvilágosodás kora 
Spener és Francke papi ruhája. 24. Schulz, a német Zopfprediger. 

Világias papi ruha a felvilágosodás korában. A palást, a paróka és a varkocs, 
a copf. 25. 1. 



I. Az evangélikusok papi ruhája. 
A rózsahegyi zsinat az albára nem kötelezi a magyarokat. 25. A haj-

fodorítás és hajporozás. A theol. ifjak egyforma ruhája. Rangfokozat feltüntetése 
a papi ruhákon. Tiltakozás az alba ellen. A gyászos évtized lelkészei álruhában. 
Elvilágiasodás az öltözetben. 26. A kapolcsi pap ruhája rövid prémes bekecs. 
Zsinóros, gombos reverenda. Torkos J . Perlaky G. és Bél M. papi ruhája. A 
besztercebányai diákok tógában 27. A fodros haj és a paróka. Ev. lelkészeink 
térdnadrágot, csattos cipőt nem viselnek. Papi viselet 1791. a pesti zsinaton. 
A fekete päpi ruha (germanica). Nagy István tolnai esperes rövid magyar 
ruhája. 28. Glosius S. pesti orvos és b. Prónay G. az albát ajánlja. A pesti 
45. kánon a papi ruháról. Torkos Mihály püspök magyaros ruhája. Pohl 
Mihály, a bajuszos püspök Ácsán 29. 

II . A reformátusok papi ruhája. 

Gyöngyösi Pál parókája. A ref. papi ruha megörökítése Kassa város 
jegyzőkönyvében. 29 Zsinati engedély a borotválkozásra. A domidoctus és a 
külföldön járt akadémikus lelkészek különböző ruhája. Elvilágiasodás a papi 
öltözetben. A racionalizmus hatása, a „német divat." 30. Paróka, copf, térd-
nadrág, harisnya, színes kaput. Küzdelem a német divat ellen. Tilos a bajusz 
leborotválása. Rendszabály a fiatal akadémikus lelkészek ellen. Helmeczi István 
püspök elrendeli a bajusznövesztést s megtiltja a szűk, német térdnadrágot és 
a papnék cifrálkodását. 31 Szirmay Antal és Szeitz Leo egri szervita a ref. 
papi ruháról. Magyarosan öltözött lelkészek képei a debreceni Déry-múzeum-
ban, Bod P. és Szikszai Gy. papi ruhája. Borosnyay Gy. nagyenyedi tanár 
Mózes-táblája. A háromszögletes kalap. 32. Az akadémikus lelkészek külföldies 
ruhája. Az utolsó paróka eltemetése Öcsödön. A háromszögletű kalap Sáros
patakon. 33. A tóga Pápán. Keresztesi J . naplója a debreceni diákviseletről. 
Sinkó helyett kalap. A magyar viselet II. József halála után. Keresztesi J . 
magyar papi ruhája Bécsben. 34. Kazinczy F. a háromszögletű kalapról. A 
budai zsinat kánona 1791. a papi ruháról 35. 

Harmadik időszak. 

A vallási megújhodás kora és az újabb idők. 

Erkölcsi komolyság a papi ruházatban. Fock János bécsi lelkész ruhája. 
Magyarországi káplánok Bécsben. 35. Schleiermacher papi ruhája Berlinben. 
Fáy András a hivatalos papi ruha ellen. Szeremlei Sámuel a svájci lelkészek 
ruhájáról. Antal Gábor a genfi jubileumon Luther-talárban. 36. 

I. Az evangélikusok papi ruhája.' 

Az 1791. évi pesti kánon a papi ruháról. A „germanica". 36. Petz 
Lipót, Kis János, Rázga Pál és Kollár J á n o s Luther-talárja. Ócsai Balogh Péter 
és Mária Dorottya a papok viselőruhájáról. Kis János püspöki körlevele a 
papi ruháról. Szeberényi János 1831. Luther-talárral cseréli fel a palástot 
Schneller Lajos palástja Kőszegen (a Schwalbenschwanz). Az egyetemes gyű
lés 1828. a reverendát ajánlja. Wimmer Ágoston felszólalása Dunántúl. Kol-
benheyer M. Luther-talárja Eperjesen. Klein Sámuel egyházjogtana a reve
renda ellen, de választást enged palást és Luther-talár között. 39. A 40-es 
években a palást helyet enged a Luther-talárnak. A tiszai és dunántúli Rend
szabályok a papi ruháról. Magyar zsinórzat (sújtásgombolás) a Luther-taláro
kon. A soproni Deákkuti Vármegye és a magyar viselet. 40. 

Támadás a Luther-talár ellen. Gyurátz ifjúkori reverendája. Zelenka 
Mózes-táblái és a Zelenka-kabát. Szeberényi Andor a bajusz és szakái ellen. 
41. A debreceni zsinat előtt reformátusok dicsérik a Luther-talárt. Az evang. 
Zsinati Előmunkálatok, a zsinati értekezlet, b. Prónay, Zelenka, Baltik, Radó, 
Laucsek, Farbaky, Hörk a papi viseletről 42. A zsinati képviselők cilinder
kalapja. A Luther-talár becsülete a zsinaton. 44. Kolbenheyer Albert 25 éves 



Luther-kabátja. Wimmer, Haubner és Áchim Ádám papi ruhája. A Luther
talárok különféle kelméje és szabása. 45. A különféle papi föveg (barett) és 
Mózes-táblák. 46. Egységes papi ruhára törekvés a legújabb időkben. 47. 

II. A reformátusok papi ruhája. 

Nemzeti viselet II. József halála után. A ruhabeli enthusiasmus szalma
láng 48. Reverenda övvel és palásttal a ref. papi viselet. Tóth Ferenc, Budai 
Ézsaiás, Sinai Miklós ruhája. A tolnai alispán a reverendától várja a reuniót. 
Világias papi ruha, bekecs még mindig. Báthori G. püspök hosszú fekete talá-
risban ordinálja a kandidátusokat. 49. Reverenda-ellenes párt a pápai kollé
giumban. A reverendával elrepül a reverentia. Kármán J . 1878. kifogásolja a 
palástot, Lutherrock-félét javasol, miként Garzó és Baksay. Széli F . a magyar 
ruhát üdvözli a papokon. A magyarosított tóga és az atilla. 50. A leydeni 
Witsius és a párizsi Coquerel talárjának utánzói. Barakornyi Kr. Baksay és 
Csepely a Luther-talárt ajánlja. A debreceni zsinai 1881. a magyar süveget, 
hosszú atillát és a palástot rendeli el. 51. A reverenda búcsúztatója versben. 
Képekkel illusztrált másik búcsúztató. 52. Révész Kálmán az atilla ellen. Gorzó 
a papnékat is vádolja. A görögkeleti papok ruhája. A csákós süveg 53. Az 
1891. évi zsinat is a reverenda ellen és az atilla mellett. Panaszok a világias 
öltözködés ellen. A legújabb zsinatok is (1904. és 1928) a hosszú fekete kabá
tot, palástot és magyar süveget rendelik el. 54. Földváry L . a gönci ünnepély
ről. Révész I. a speyeri emlékünnep csoportképéről. Révész palást helyett 
talárfélét ajánl. 55. Nemes M. cikke a magyar papi ruháról 56. 
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