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Templom – iskola – kollégium. 
Tájékozódás térben és időben

„A magyar reformátusok szerint az iskola a 
templom előcsarnoka és az egyház veteményes 

kertje (seminarium ecclésiae).”26

A reformáció magyarországi terjedésével szorosan össze-
függ az a szándék, hogy a reformált hit igazságai minél 

szélesebb körben eljussanak az emberekhez. Ezt szolgálta a 
Biblia magyar anyanyelvű fordításainak közreadása. A szán-
dék azonban csak akkor érhetett célba, ha azok, akik kézbe 
foghatták ezt a könyvet, olvasni is tudtak, és − mai kifeje-
zéssel élve − birtokában voltak a szövegértés kompetenciájá-
nak. Hiszen napjaink kutatásaiból tudjuk, ahhoz, hogy valaki 
megértsen egy szöveget, nem elég a betűket ismerni, hanem 
különböző kognitív képességeket is ki kell alakítani hozzá az 
olvasóban. E témában járatos kutatók leírják a 16. századi ál-
lapotokról, hogy a Szentírás „közel sem volt olyan népszerű, 
mint az énekelt vers. Ez utóbbi mindenekelőtt azért válhatott 
a korszak vezető műfajává, mivel az emberek döntő többsége 
nem tudott olvasni.”27 

A szöveghez tartozó dallam a befogadó memóriáját segítet-
te. Az énekelt irodalom témái egyrészt az élet nagy sorsfordu-
lóihoz kötődtek: születéshez, menyegzőhöz, temetéshez, va-
lamint egyebek mellett az ünnepek rendjéhez is kapcsolódtak. 
A protestantizmus vallásos énekeinek leggyakoribb fajtája a 
graduál (a protestáns liturgia szövegeinek gyűjteményét gra-
duálnak nevezték, ebben volt próza és vers is), a gyülekezeti 
ének, továbbá a bibliai história. 

26  Barcsa (1905): 7. (Barcsa János szövegének régies helyesírását csak 
egy-két kirívó esetben változtatjuk a mai formára, ekkor az adott részt 
szögletes zárójelbe [ ] tesszük. Más tekintetben az idézeteket betűhíven 
közöljük. – A szerk.)

27 Kósa (1993): 454.
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A bibliai történetek megéneklésének célja az volt, hogy ez-
által a történet üzenete, tanulsága is beleíródott a gyülekezet 
tagjainak a lelkébe, mivel olvasni kevesen tudtak, az éneklés 
viszont a mindennapi élet része volt. Elsősorban a kor műve-
lődéstörténeti előzményeire kell itt gondolnunk, a históriás 
énekekre. Ezeken keresztül szájhagyományként maradtak 
fenn, illetve lettek közkinccsé azok a sorsfordító történelmi 
események, amelyek sokszor emléket állítottak olyan törté-
nelmi személyeknek és cselekedeteknek, amelyek a nemzeti 
öntudat alappilléreivé váltak.

Mind a históriás énekeknek, mind a bibliai történeteknek 
közös sajátossága, hogy nagy igazságokként maradtak meg a 
köztudatban, és ezekre épült a későbbiekben az a bibliai látás, 
amelyen keresztül a kor embere definiálta önmagát nemze-
ti és hitbeli értelemben is. Szintén az idézett mű írója jegyzi 
meg, hogy az 1560 előttről fennmaradt 72 históriás ének hat-
van százaléka (41) bibliai történet. Nem véletlen, hogy a misz-
sziói tevékenységnek a közös éneklés ma is nélkülözhetetlen 
eleme. Ezeken az alapokon indult mind szélesebb körben az 
írni-olvasni tudást célként megfogalmazó iskolák szervezé-
se. Az iskolázottság általánossá tételében nagy szerepe volt 
a reformációnak, hiszen az e korban alapított iskolák nyolc-
van százaléka protestáns volt. Ezekben indult meg aztán az 
az egyre erőteljesebb pedagógiai munka, amelyet Comenius 
munkássága révén már mint tudatosan megalkotott rend-
szert mutattam be.
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 Az iskolahálózat és az első református iskolák 

Az első iskolák, kollégiumok megalapításáról és működéséről 
nagyszámú tanulmány és kötet íródott egyháztörténeti, ne-
veléstörténeti, iskolatörténeti szempontból. Az én célkitűzé-
sem az, hogy egy iskola legfontosabb ismérveit felvillantva 
bemutassam azokat a jellegzetességeket, amelyek a mai re-
formátus iskolahálózatban tanító tanárok számára is tanul-
ságul és útmutatásul szolgálhatnak.

Az ebben a korban kialakult iskolahálózat, partikularend-
szer és az ebben folyó vallásos nevelés, a tanulói önkormány-
zat rendszere rámutat arra, hogy milyen az a szellemiség, 
amely áthatotta a korai kollégiumok életét. Habár az évszá-
zadok során a tananyagok és a módszerek sokat változtak, 
mégis van, amire meglévő és fontos szellemiségként gondol-
hatunk. 

A debreceni kollégium diákönkormányzati rendszerének 
mintáját például az 1546-ban megalakult wittenbergi ma-
gyar Bursától28 vette. A diákság belső rendszere a klasszikus 
műveltségből ismert, jól kimunkált „köztársasági” formát 
mutatja. A rendszer célja, olvashatjuk Barcsa János idézett 
munkájában, hogy „a klasszikai műveltségbe való bevezetés-
re hivatott iskola kifejezze a respublika képét”. A rendszert 
értelmezve levonhatunk néhány fontos tanulságot. Egy-
részt jól látszik, hogy a diákok szigorú hierarchikus rendbe 
kerültek az elemi iskola után. Lényeges, hogy a felsőbb éves 
tógás diákok (a mai egyetemista korú hallgatók), a kiemelke-
dő képességű tanulók aktívan részt vettek az alsóbb évesek 
tanításában, felügyeletében. A mindennapi életben pedig kü-
lönböző tevékenységekkel segítették az iskola életét. Fontos 
jellegzetesség, hogy a közösség minden tagjának, életkorá-
nak megfelelően, megvolt a feladata abban, hogy az iskola a 
hétköznapok szintjén jól működjön. Leírásokból tudjuk, hogy 
a város polgárainak életében is tevékenyen jelen voltak, pél-
dául tűzvész esetén a tűzoltásban segédkeztek. A kollégium 

28 Barcsa (1905): 34.
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belső „köztársasági” rendszere egy szigorú törvények által 
szabályozott iskolai rend képét idézi elénk. Egyházi iskolá-
ink ma is rendelkeznek olyan működési szabályzattal, amely 
meghatározza azokat a normákat, amelyek fontosak az intéz-
mény életében, és minden területen a keresztyén értékek sze-
rint igyekeznek az iskola belső életét rendezni.

Gáborjáni Szabó Kálmán freskója 
a Debreceni Református Kollégiumban
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Segítsük egymást! 

A hagyományok megismerése ösztönözheti abban az intéz-
ményt és a tanári közösséget, hogy a diákokat jobban bevon-
ják abba a közös gondolkodásba, melynek célja, hogy a felsőbb 
évesek segítsék a kisebbeket. A mai diákönkormányzatokat 
pedig abba az irányba volna érdemes elmozdítani, hogy job-
ban érezzék felelősségüket az iskolai élet alakítása szempont-
jából.

Kapcsolódjunk! 

Fontos megteremteni azokat a lehetőségeket, hogy egy mai 
„refis” diák jelen lehessen egy város, egy szeretetintézmény 
életében. Az ilyen típusú tevékenységek azzal, hogy tudato-
san vállalják a keresztyén szellemiséget, és ezt közösségben, 
nem feltétlenül csak osztálykeretben valósítják meg, tulaj-
donképpen az egyházi iskolák létjogosultságát is hitelesítik. 
Az iskolában a Szentírás alapján megerősítést kapnak hitük-
ben, és ezt hitelesen tudják képviselni egy szűkebben vagy tá-
gabban értelmezett, akár nem hívő közegben is.

Pusztai Gabriella alapvető kutatásokat végzett a felekezeti 
iskolák működéséről. A föntebb megfogalmazottakkal össze-
függésben idézek Iskola és közösség című munkájából, amely-
ben az egyházi iskolák igen fontos értékteremtő és -megőrző 
voltára mutat rá: „A kortárs csoportbeli környezet egyező ér-
ték- és normarendszere segíti a felekezeti gimnáziumokban 
tanulók elfogadóbb attitűdjeinek kialakulását, akárcsak az 
ezzel erősen együtt mozgó, vallásos ifjúsági közösségbe tar-
tozás. […] [A] felekezeti iskolákban az iskolafelhasználó kö-
zösség szerves kapcsolatrendszere, az egymással közösségi 
kapcsolatban levő, hasonló normákat követő szülők és gye-
rekek összetartozása a tanulók fejlődését segítő erőforrássá 
válik.”29 

29 Pusztai (2004): 267.
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 A partikuláris rendszer 

Az iskolák, kollégiumok belső rendje továbbhagyományozó-
dott az úgynevezett partikuláris iskolahálózat kiépítésében. 
A 16. század végére, a legszegényebbeket leszámítva, a meg-
alakult egyházközségek – sokszor patrónusi segítséggel – is-
kolákat is tartottak fenn. Az elemi iskolák rektorai, tanítói 
az anyaiskolákból kerültek ki. Céljuk az volt, hogy a diákokat 
felkészítsék és alkalmassá tegyék magasabb iskolák elvég-
zésére. A tanügy nem országos szervezettségű volt, hanem 
az iskolafenntartók áldozatkészsége, illetve a tanítók ráter-
mettsége döntötte el, hogy milyen lesz az iskola rangja.

„Anyaiskolának tekintették azon magasabb fokú iskolákat, 
melyekből több vidéki iskola nyerte rektorait (= in partibus, 
innen a pártikula elnevezés). A pártikula átvette az anyaisko-
la intézményeit és tantervét. Ilyen anyaiskolák voltak külö[n]
böző időkben a debre[c]eni, a pataki, nagyenyedi és gyulafe-
hérvári iskolák. Ősi szokás volt, hogy a pártikulák alkalmaz-
kodtak az anyaiskolához, még az 1804. évi álmosdi tanterv 
is ezt mondja: »Mindezen tudományok a külső oskolákban is 
ugyanazon renddel és ugyanazon könyvek szerint tan[í]tód-
janak.« Ezt a debreceni professorok reversális vételével is biz-
tos[í]tották.”30 A Reverzális szövege: „A reám b[í]zattatandó 
tanulókat mind az igaz keresztyén vallásra, mind a tisztessé-
ges tudományokra a nemes kollégiumban bevett tanításnak 
rendi szerint tan[í]tom.”31

A 17. században a partikularendszer egész Magyarország 
területét átszőtte, és igen komoly hálózatot hozott létre. 
Századokon keresztül alapját képezte annak, hogy a pro-
testantizmus szellemisége, biblikussága, emberszemlélete 
hangsúlyosan határozta meg a magyar művelődéstörténe-
tet, az irodalmi életet, az olvasottságot, a német, a holland 
és a svájci teológiai gondolkodás magyarországi jelenlétét.

30 Barcsa (1905): 8.
31  Barcsa (1905): 8.
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 Iskolahálózat tudatosan   

Mindezek után vessünk egy pillantást a mai, 21. századi re-
formátus iskolákat bemutató térképre, és gondolkodjunk el, 
hogy vajon ezek az iskolák működnek-e olyan egységes cél-
kitűzéseket megfogalmazó hálózatként, mint a 16–17. század 
iskolái. A rendszerváltozás óta számos egyházi, protestáns 
iskola szerveződött újjá. Ezzel lehetőséget kaptunk egy új 
korszak kiépítésére olyan multikulturális társadalmi közeg-
ben, amely nagy kihívásokat tartogat a jövő egyházi értelmi-
sége számára.

Ez a helyzet arra késztet minket, hogy átgondoljuk, mit is 
jelent az, hogy református iskolahálózat. A gondolkodásban 
segíthetnek azok a kutatások, amelyek a komplex hálózatok 
működésével és azok természetével foglalkoznak. Nagyon le-
egyszerűsítve a kérdést, a legfontosabb felismerés az, hogy a 
létrejött iskolahálózat nem statikus állapotként jelenik meg, 
hanem egy folyamatosan alakuló modell, amely bár számsze-
rűségében növekedést mutathat, ha nem tölti be a tudatosan 
vállalt funkciót, akkor a „népszerűségi kapcsolódások” hiá-
nya miatt nem közvetíti hitelesen a fontos keresztyén és nem-
zeti értékeket. Pedig erre ma is nagy szükség van.

Barabási Albert-László a következőket írja mindezzel 
kapcsolatban: „…a valódi hálózatokat két törvény irányítja: 
a növekedés és a népszerűségi kapcsolódás. Minden hálózat 
egy kis magból indul és új pontok hozzáadásával bővül. Az-
tán amikor ezek az új pontok arról döntenek, hogy hová kap-
csolódjanak, előnyben részesítik azokat a pontokat, amelyek 
több linkkel rendelkeznek.”32

 
Számomra a „népszerűségi kapcsolódás” és a „több link” kifeje-
zés a hitelességet jelenti. Azt, hogy olyan református iskolákat 
kell fenntartani, amelyek hitelesen közvetítik a Szentírás alap-
elveit Jézus Krisztus megváltó művéről, Istenről, hitről, szere-
tetről, áldozathozatalról, megbocsátásról és erkölcsi tartásról. 

32 Barabási (2003): 98.
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„Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjele-
nését.” (Róm 8,19)

 Megújuló hitélet… 

A mai iskolai életnek is fontos része, hogy a kegyesség gyakor-
lását hogyan tudjuk hitelesen élővé tenni a mai diákok szá-
mára. Sokszor tapasztalható, hogy diákjaink a családi életből 
nem hozzák magukkal az imádkozás szokását, azt pedig kü-
lönösen nem, hogy ezt közösségben hogyan lehet megélni és 
gyakorolni. Úgy vélem, ebben is megújulásra volna szükség. 
E célt szolgálják például a Debreceni Református Kollégium 
Gimnáziumában az évfolyam-bibliaórák, valamint azok az 
iskolánként változó gyakorlatok, amelyek célja, hogy a mai 
iskolai életben megteremtsék az Istenhez fordulás alkalmait 
és lehetőségeit.

 A diákélet rendjéről 

A kollégiumban és a partikulákban is nagy hangsúlyt fek-
tettek a belső élet szabályozására. Ezt elsősorban a vallásos 
életre nevelésben és az ehhez kapcsolódó, külső megjelenésre 
vonatkozó törvényi rendelkezésekben látjuk. A törvények kis 
változtatásoktól eltekintve az anyaiskolákban és a partiku-
lákban is megegyeztek. 

A vallásos nevelés sarkalatos pontja volt az istentisztele-
ti alkalmak látogatása. A nagykőrösi iskola 1693. évi iskolai 
törvénye a következőképpen rendelkezik erről: „A keresztyén 
életnek három főjegye van: a vallásosság, felebarátaink sze-
retete és magunk iránti mértékletesség. Ennélfogva köztár-
saságunk minden polgárától szorgalmasan követeli, hogy a 
magán imádkozásokon kívül, mit Istenhez mindenki tartozik 
magában szüntelenül intézni naponként is, az esteli könyör-
gésen jelen legyen. […] H[ű]ségben és tisztaságban kell szol-
gálni Istennek.”33

33 Idézi Barcsa (1905): 83.
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A debreceni 1657-es törvényben az olvasható, hogy „az es-
teli könyörgésre és a rendes bibliaolvasásra mindenki, aki az 
iskolába lakik, adott jelre összegyüljön (II. szak. 10. c.). Ün-
nepeken, vasárnapokon és a nagyobb ünnepeket megelőző 
napokon minden tanuló jelen legyen ugy a délelőtti, mint a 
délutáni istenitiszteleten, a Coetus tagjai lelküket a vallás-
tannal és a legjobb tudományok ismeretével műveljék ki, éle-
töket tiszta erkölcs ékesitse, különben kizáratnak.”34

Az istentiszteletre való vonulásnak is megvolt a rendje: „A 
harangozás végeztével az iskolából adott jelre megindulnak 
és szép rendben, illedelmes lépésben és tekintettel, lárma és 
zenebona nélkül menjenek a templomba, hol a kijelölt helyen 
megállnak, csak a gyengék ülhetnek le. A templomból épen 
[ú]gy térnek vissza, mint ahogy jöttek. […] A közös ebéden és 
vacsorán elolvassák az asztali áldást, étkezés után pedig a 
hálaadó imát. Az ételeket szerényen és illendően költik el.”35

Ezek a gyakorlatok a különböző iskolákban kis változással 
szinte a közeli múltig jelen voltak. Például a sárospataki kol-
légiumban az osztályok még a 20. században is egy asztalnál 
ülve, közösen ebédeltek, és étkezés előtt és után egy felsőbb 
éves vezetésével hangos imádsággal kezdték és fejezték be az 
étkezést.

 A diákviseletekről 

Ehhez kapcsolódik a diákok megjelenése, viselete, amelyet 
szintén szabályoztak szinte a kezdetektől fogva. Az iskolai 
egyenruhát ma már főleg ünnepi alkalmakon viselik, de na-
gyon érdekes ennek a története is. A vizuális oktatás során 
gyakran megjelenik egy-egy történelmi korszakra jellemző 
ruházat. Gyakran terveztetünk különböző korokhoz kap-
csolódó öltözetet, például a festményeken megjelenő öltözet 
megfigyelésével. Így próbáljuk megértetni az elemzett kor-
szakot, például a reneszánszt vagy a barokkot. Éppen ezért 

34 Barcsa (1905): 82.
35  Barcsa (1905): 82.
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is érdekes, hogy miről tanúskodnak a kollégiumi viseletek, és 
ehhez kapcsolódóan a papi öltözet.

„A deákok formaruhájának megállapítása a wittenbergi 
magyar Bursa szokásaira vezethető vissza. Valószínűleg azt 
várták a formaruha viselésétől, hogy ez a deákokat hivatá-
sukhoz illő komoly magaviseletre indítja. Az 1571-iki witten-
bergi törvény tiltja a különleges szabású öltönyt, aranyzsinó-
rral, drágakövekkel, valamint a tollakkal díszített kalapokat…” 

„Ha pedig valaki, megfeledkezvén minden szeméremről, nem 
pirulna magyar öltöny helyett más nemzetbeliek ruháját fel-
venni, megintés után a társaságból kizárandó.”36

Az 1567-ben tartott Debreceni Zsinat kánonai közt a LXV. 
cikk tanulókról és tanítókról szóló része egy más aspektusát 
is felveti a diákviselet szellemiségének: „Itt is jámbor szor-
galmat, hűséget, engedelmességet kiván a Szentlélek a tani-
tóktól és hallgatóktól, továbbá mérsékletet, szerénységet az 
erkölcsben, viseletben, ruházatban és öltözetben. A palotás 
katonai szokásokat, ruházatot, viseletet, a fej tulságos meg-
nyirásával egyutt, kárhoztatja a szent irás. Mert az irás meg-
különbözteti az iskolai katonaságot (vitézséget) az udvari 
katonaságtól 2 Tim. 2, Mát. 11. 12. 20. 21. 22. Egyszerű volt a 
próféták, apostolok és tanitványok ruházata és mindenkor 
megvolt különböztetve a vitézkedők és kereskedők öltözeté-
től; a mint az Illyés, Elizeus, Keresztelő János és az apostolok 
öltözetei leiratnak. És a szent irásban rosz hire van a mér-
téktelen hajnyirásnak. Meglátogatom mindazokat, a kiknek 
hajok el van nyirva. Jer. 9. És 3 Móz. 19. a hajak és szakál ba-
bonás és katonás megnyirását tiltja. Azért a ruházatban és 
nyiratkozásban a tisztes középszerre vigyázzanak, ne legye-
nek kéthomlokuak mint a szörnyek, mert ezekért feddődzik 
az Isten igéje.”37

36 Barcsa (1905): 83.
37 Kiss (1881): 602–603.
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A leírások szerint az 1624. évi váradi zsinat határozott a 
rektorok és a tanulók öltözetéről. Ugyanebben az évben Rá-
kóczi György, illetve Bethlen Gábor fejedelem megbízásából 
rendelte el azt a viseletet, amely aztán a következő évszázad-
ban is használatban volt.

Hagyományos diákviselet38

A viselet a következő ruhadarabokból állt: bokáig érő kapcsos 
dolmány övvel, felette zöld posztó, szűr, tóga, sárga paszo-
mánnyal és szegéllyel. Fejfedőként „nyestes sinkót”, vagyis 
hosszú magyar süveget hordtak, tetején zöld foszlánnyal. A 
viseletet hosszú szárú bőrcsizma egészítette ki. Az idők fo-
lyamán az aktuális történelmi kort is megjelenítve változott, 
például a kunsüveget felváltotta a háromszögletű német sap-
ka, a zöld tógát pedig feketére cserélték. Az 1840-es évektől 

38  Forrás: Szolnoki Péter a Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szak-
gimnázium és Technikum növendékeinek street art munkáiról készült fo-
tója. A kép jelenleg a „Kistéká” udvarán található egy focipálya hátterében, 
a fotó jól szemlélteti a két világ találkozását. 
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maradt a fekete köpeny és az ún. Zrínyi-dolmány, amely a 
magyaros viseletet hangsúlyozta. Jellegében mai diákjaink 
Bocskai-viselete is ezt a hagyományt folytatja.

Tradicionálisan az öltözeteket, viseleteket a test hármas-
sága szerint elemezhetjük. A szellemiség jelölője a fejen lévő 
kalap vagy fejdísz, ennek „kisugárzásaként”, mintegy meg-
erősítéseként jelenik meg a galléron lévő motívum. A nyaktól 
a derékig a lelkiség jelölődik, ezt öv választja el a testiséget 
jelölő alsó résztől. Viseletünkön azt láthatjuk, hogy a sujtásos 
gombolás révén valójában a lelki részt emelték ki. A sujtások 
és a zsinórozás szimbolikája is rendkívül beszédes minden 
korban. A zöld-sárga palást, amely beborította a viselőjét, 
védelmet is kiábrázol. A korai időben ezek a színek éppen a 
Kollégiumot támogató Bethlen Gábor és I. Rákóczi György fe-
jedelmek választott színei voltak, és beszédes módon a fényt, 
az életet sugározták. Nem véletlen, hogy az erősödő német 
hatásra a színeket feketére változtatták, a szellemiséget jelö-
lő süveget pedig német kalapra cserélték. 

Összegezve az előbbieket láthatjuk, hogy a diákviselet hasz-
nálata több dolgot kommunikált a külvilág felé. Egyrészt a 
nemzeti hovatartozást, összetartozást reprezentálta, más-
részt a bibliai szellemiségnek kívánt megfelelni. Ezenkívül a 
társadalomban is jelölte, hogy a viselet hordozója mely tár-
sadalmi réteg tagja, illetve hogy a közösségen belül milyen 
feladat betöltésére hivatott.
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 A református lelkész öltözete és a palást 

Formailag és tartalmilag mint karakteres református viselet 
ide kapcsolódik a lelkészi palást. A diákviselethez hasonlóan 
a reformáció korai szakaszában már fontos kérdés lett a lel-
készi ruházat. Érdemes szót ejteni − a teljesség igénye nélkül 

− néhány korszak lelkészi viseletéről már csak azért is, mert 
ebből is érzékelhető, hogy az egyes történelmi korok mikép-
pen befolyásolják az egyház életét. A témát mindeddig legtel-
jesebben Takács Béla, a magyar református egyházművészet 
kiemelkedő kutatója A magyar református lelkészek öltözete39 
című kötetében dolgozta fel, az alábbiakban az ő munkájának 
részleteit használom föl. 

A szerző édesapjával ünnepi palástban

39 Takács (2004).
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1577-ben került sor a debreceni alkotmányozó zsinat vég-
zéseinek törvénykönyvszerű elfogadására a Nagyváradon 
tartott zsinaton. A zsinati határozatban a prédikátorok öltö-
zetéről ezt olvassuk: „A ruhák használatában, valamint más 
külső dolgokban is szabadságot engedünk, úgy mindazáltal, 
hogy az egyházak lelkészei ruházatukban az hiedelmet és hi-
vatalukhoz illő tisztességet megtartsák. Tehát katonai vagy 
más illetlen öltönyt ne viseljen senki, hanem a ruhákban is a 
kegyességre, szerénységre és középszerűségre figyeljenek és 
kerüljenek el minden fényűzést.”40

Szegedi Kis István portréja 
(Theologiae Sincerae Loci Communes, 1585)

40  Takács (2004): 18. Takács Béla az alábbi kiadvány alapján idézi itt az 
1577-es nagyváradi zsinat cikkét: Kiss (1881): 691.
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E rről az időszakról a Debreceni Egyetem előtti parkban 
lévő négy reformátort ábrázoló szobor adhat viszonylag 

hiteles képet. Bár ezek az alkotások a huszadik század elején 
készültek, az alkotók korabeli forrásokra támaszkodva idéz-
ték meg a reformátorok alakját és viseletét, a kor hangulatát 

– még ha egy kicsit idealizálva is.

Pásztor János: Méliusz Juhász Péter

Első helyen látható Méliusz Juhász Péter szobra, Pásztor Já-
nos alkotása. A reformátornak hosszú haja, rövid szakálla, ba-
jusza van. A felsőruhája kettős, felül hasított ujjú, bokáig érő 
prémes mente, alatta derékig gombos, zsinóros tógát visel, a 
lábán csizmát. Méliusz a jobb kezével könyvet szorít az oldalá-
hoz, a bal kezét úgy tartja, mint aki töpreng, gondolkozik.
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Füredi Richárd: Szenci Molnár Albert

Méliusszal szemben helyezték el Szenci Molnár Albert szob-
rát, Füredi Richárd művét. A hosszú hajú, szakállas, bajuszos 
férfi a jobb kezét feltartva, kissé teátrális mozdulattal áll, a 
bal kezében nyitott könyvet tart. A ruhája prémmel szegett, 
bő redőjű, bokáig érő ujjas mente, amelyet a nyak alatt egy 
gomb tart össze. A mente hátrésze a Luther-talárhoz hasonlít, 
a lábán hegyes orrú sarut visel. Hogy a mente alatt milyen ru-
hája lehetett Szenczinek, azt nem lehet tudni, mert a bő talár 
teljesen beburkolja a reformátor testét.
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Ohmann Béla: Huszár Gál

Huszár Gál szobrát Ohmann Béla készítette. A hosszú hajú, 
szakállas, bajuszos prédikátort és nyomdászt munka köz-
ben ábrázolta a művész, tehát a bal kezében betűkből ösz-
szeállított, egy lap nyomására előkészített ún. formát, a jobb 
kezében festékező labdát tart, amellyel a formára rákenték 
a nyomdafestéket. Huszár Gál ruhája bokáig érő, palástsze-
rű köpeny, kettős, felül hasított ujjal. A köpeny alatt zsinóros, 
szintén bokáig érő tógát visel, a derekán övet, a lábán csizmát. 
Ilyen ruhában aligha lehetett nyomtatni, legfeljebb fűtetlen 
műhelyben, de még ebben az esetben is kötényt vett maga elé 
a tipográfus. A két tárggyal a művész azt jelzi, hogy Huszár 
Gál nyomdász is volt.
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Komáromi Csipkés György szobrát Kisfaludi Strobl Zsig-
mond készítette. A hosszú hajú, bajuszos férfi széles gallé-
rú, prémes mentét visel, alatta zárt nyakú, derékig zsinóros, 
gombos, öves, bokáig érő tógát, cipőt. A jobb kezét előrenyújt-
ja, a bal kezében könyvet tart. Bár a négy szobor négy művész 
munkája, mégis egységes módon állítottak méltó emléket a 
reformátoroknak.

 

Kisfaludi Strobl Zsigmond: Komáromi Csipkés György
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A következő érdekes adat, hogy a tiszántúli kerület 1762-
ben összeállított egyházlátogatási jegyzőkönyvének kér-

dőpontjai között ott szerepel a prédikátorok öltözetére vo-
natkozó kérdés: „A prédikátor tiszta és becsületes emberhez 
illendő módon jár-e, olyan-e a ruhája, amely papi embert illet, 
vagy sem?”41

A kérdés után a szabályzat hosszadalmas utasítást közöl 
az esperes számára, amelyet a prédikátor ruhájával kapcso-
latban kell alkalmaznia: „Az utasítás szerint nem kell meg-
engedni, hogy olyan mentét viseljen, amely »alul rókatorkos«, 
vagy prémes, hosszú, »mert ez haszontalanság és vesztege-
tés«. Különösen szól a »német ruha« ellen, mert nem minden-
ki elég tehetős ahhoz, »hogy abban tisztességesen járjon« s 
»mesterembert sem kap«. Egyébként is csak arra való, hogy 
magát mutogassa benne. Előfordul, hogy éppen, mert nincs 
tehetsége s nincs mestere, aki megcsinálja, »fele német, fele 
magyar ruhában járnak s ezért cudarul és rongyosan öltöz-
nek, amely farsangosokat illet« s botránkozást okoz. Emiatt 
a német ruha viselését el kell tiltani. Ha valaki mégis visel-
ni akarja (főleg a külföldi akadémián tanultakról van itt szó), 
csak a püspök engedélyével teheti. Legyen minden prédiká-
tornak, »akitől kitelik« fekete palástja s ezt azok is viseljék, 
akik akadémiákon nem voltak. Amikor prédikál, úgy illik, 
hogy a mentén vagy hosszú dolmányon felül palástot vegyen 
magára, és úgy ékesítse meg a szent szolgálatot. A paróka-
viselést csak azoknak kell megengedni, »akiknek hajuk nin-
csen«. Nem szabad megengedni senkinek sem, hogy »fodros 
inget viseljen, azt másutt sem viselik a prédikátorok, még a 
legifjabbak sem«.”42

„A további kérdések megint a külföldről hazatért ifjú aka-
démikusoknak szólnak, hogy »nyakukat keskeny bársonnyal, 
fekete pántlikával meg ne szorítsák, mert a németek között is 
a kényes ifjacskák teszik ezt«. És ne viseljenek »bársony auf-
slágot«, hajtókát a nyakuk körül, sem kardot, spádét, veres és 

41 Idézi: Takács (2004): 51.
42 Takács (2004): 51.
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zöld bársonyköpönyeget. Ha szószékre mennek, a hajukat »ne 
fondorítsák, se fel ne pluderezzék«. Hosszú hajat se viseljen a 
prédikátor, mely »utálatos, asszonyhoz illő«, mert »némelyek-
nek majd derekukon is alól ér, melyet még nézni is utálatos 
férfiakban«. Vannak olyanok is, akiknek hajuk »a zsírtól szin-
te ugyan tapad«, az ilyeneket figyelmeztetni kell a tisztesség 
és illendőség szabályaira. Vannak aztán olyanok is, akik pisz-
kosak, rongyosak és »cudarul járnak«, pedig van tisztességes 
ruhájuk is.”43

„Sokrétű és sokszínű tehát a kép, amelyből a XVIII. századi 
viseletre következtetni lehet, viszont a fennmaradt emlék-
anyag azt bizonyítja, hogy a református prédikátorok – jól-
lehet sokan nem vonták ki magukat a korszellem hatása alól 

– mindig szerény öltözetben jártak, ékszert alig hordtak, a ru-
hájuk szinte mindig fekete volt, a barna színű prémgalléron 
kívül.”44

„Gyökeres változás állott be a református prédikátorok 
öltözetében az 1810-es években.” A változást a protestáns 
egyházak közötti, illetve a római katolikus és a református 
egyház közötti, sokkal kisebb volumenű, és elsősorban nem-
zeti-politikai indíttatású uniós törekvések eredményezték, 

„amelynek előzményei már az 1791-es budai és pesti zsinat 
alkalmával megmutatkoztak, de a közeledés ekkor még csak 
szándék maradt. A 19. század elején újra előtérbe került az 
egyesülés gondolata, amelyet sok, főleg dunamelléki és du-
nántúli református lelkész azzal juttatott kifejezésre, hogy a 
római katolikus papok reverendájához hasonló öltözetet kez-
dett viselni.” A reverendához hasonló öltözet viselése ellen 
több egyházi méltóság is tiltakozott. Báthory Gábornak sike-
rült rávenni a lelkésztársait, hogy mindnyájan hosszú, fekete, 

„taláris dolmányt és palástot” viseljenek szolgálat közben, a 
nyilvánosság előtt pedig fekete dolmányban jelenjenek meg. 
Ez a megkülönböztető ruhadarab 1816-tól lett általánossá 
előbb a Duna melléken, majd szerte az országban.45

43 Takács (2004): 51.
44 Takács (2004): 56.
45 Takács (2004): 63–64.
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„1848-ban jött divatba a reverenda helyett az »atilla«. Erről 
a félcombig érő zsinóros dolmányról az volt a korabeli véle-
mény, hogy »ez megfelelő református viselet lenne, ha bokáig 
érne«.”46 Az atillát „»a forradalom visszahelyezte a reformá-
tus papi nemzeti viseletét jogaiba, és miután általában még a 
más nemzetiségűek is ez esetben a mi egyházunkat magyar 
egyháznak mondják, én csak helyeselni tudnám, ha kimon-
datnék, hogy a pap a maga funkciója közben mindig tisztes-
séges magyar ruhát hordjon, mégpedig hosszú, végig gombolt 
atillát, vagy magyar ruhát, mert valósággal mindenkit meg-
botránkoztat az, ami megtörténik sokszor a papszentelésnél 
is, hogy oda a fiatal lelkész oly atillában jön el, melyet be sem 
lehet gombolni, fél combig ér, és felakasztja arra a palástot, 
úgy hogy valósággal úgy néz ki, mint valami komédiás.« Ma-
kay Dániel ungvári lelkipásztor kijelentette, hogy a hosszú 
atilla és a palást viselését javasolja, mert ő is ezt hordja, és 
Ungban, ha valahová megy, jól esik hallania: »Itt jön a magyar 
pap!«”47

1867. augusztus 11-én Debrecenben az egyházkerületi köz-
gyűlés alkalmából készült fotón, amelyen harmincnégy lelkész 
látható, már egy kiforrott viseletstílust láthatunk. A lelkipász-
torok „öltözete nagyjából egységesnek tűnik: hosszabb-rövi-
debb zsinóros atilla, amelynek az újjait vitézkötés díszíti, az 
atilla alatt mellényt, néhányan nyakkendőt, és valószínűleg 
mindnyájan csizmát viselnek a lelkészek, egynek látunk a vál-
lán palástot, illetve egy másik lelkész fején valamilyen süve-
get”. Két lelkésznek nincs se bajusza, se szakálla.48

1878-ban felmerül a gondolat, hogy a református lelkészek 
Luther-talárban járjanak, mert úgy tűnik, hogy nem sikerült 
az ország területén egységes lelkészi viseletet elrendelni. Ko-
rabeli híradások szerint a református lelkészek Budapesten és 
Debrecenben atillát viselnek palásttal, Dunántúlon reveren-
dát palásttal, a Tiszán innen vegyesen öltözködnek a papok.49

46 Takács (2004): 67–68.
47  Takács (2004): 74.
48 Takács (2004): 69.
49 Takács (2004): 71.
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A ma is használatos palástot a 20. század elejétől hasz-
nálják egységesen. Anyagában, mintájában sokféle változata 
ismert, de minden palást fekete, hátán plisszézett, sujtások-
kal díszíthető, de csak a gallérjánál kell begombolni. A hozzá 
tartozó süveget ünnepségre, együttes bevonuláskor, de legfő-
képpen temetési szolgálatkor viselik.

Az 1867 augusztusi debreceni egyházkerületi 
közgyűlés résztvevői
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 A református lelkészi palást mai üzenete 

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy az a református lelké-
szi palástviselet, amelyet ma is használnak, megjelenésében 
nagyon kötődik az 1848-ban kialakult, nemzeti érzésből is 
formálódott viselethez. Ma a sujtással, amely feltétlenül dísze 
a palástnak, egyfajta régi, kimondottan magyaros megjele-
nést kölcsönöz viselőjének. Bár korábban ez férfiviselet volt, 
ma már a női lelkészek is ilyen palástot hordanak, eltekintve 
a finom, egyedi, anyagában vagy a díszítésben megjelenő kü-
lönbségekkel.

A liturgia során érdekessé válik a lelkész megjelenése, 
amikor áldásra emeli kezét az istentisztelet végén: ekkor a 
kezek magasba emelése révén szinte egy angyal formáját je-
leníti meg a lelkész, ezzel is megerősítve azt az üzenetet, hogy 
az ő „méltatlan bár, de hivatalos” személyén keresztül Isten 
áldó szeretete árad a gyülekezetre. 

„A mai, XXI. századi palástot viselő lelkész is Isten küldöt-
te, magán hordja a palásttal ennek jelét, de gyarló ember is 
egyben. Képviseli a népét is Isten előtt, ennek terhét is magán 
hordja. A palástot az őt megválasztó, elfogadó gyülekezet te-
ríti a vállára, ezzel megpecsételi az elhívást és felhatalmazást 
a gyülekezet szolgálatainak végzésére. A palást mint ajándék 
a gyülekezet felhatalmazásának és szeretetének jelképe – 
egyszerre hivatalos és érzelmi kapocs a lelkész és a gyüleke-
zet között.”50

Ugyanakkor tudjuk, hogy egyházjogi értelemben a palást-
viselési jogot a tanulmányok végeztével a püspök adja meg a 
kibocsátott segédlelkészeknek (még csak nem is a szentelés-
hez kapcsolódik), és a püspök, illetve a fegyelmi esetén eljáró 
testület vonhatja azt vissza. Szolgálata elismeréséül kaphat a 
lelkész palástot a gyülekezettől, de mivel a palástviselési jog 
megszerzésekor még nincsen gyülekezetük, nem választott 
lelkészek, maguk kénytelenek a palástot megvásárolni.

50 Nagy Gergely (2018).
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Hírt adunk… 

Írjatok hírt a helyi gyülekezeti újság számára olyan esemé-
nyekről, amelyeknek résztvevői voltatok! Beszámolhattok is-
kolai rendezvényekről, ifis vagy gyülekezeti kirándulásokról, 
alkalmakról. 

A feladat elvégzésére irodalom- vagy nyelvtanórán kerülhet sor.

Plakátterv 

Készíts plakátot egy számodra fontos iskolai vagy osztálybéli 
eseményről, eredményről!

A plakát tervezésénél a szöveg és kép esztétikájával kell foglal-
kozni. Bevethetők a különböző montázstechnikák többrétegű 
felületmegmunkálás,  fotók, emléktárgyak stb. egységgé kompo-
nálásával.

Merre jár a peregrinus? 

Tervezd meg egy peregrinus diák útját Google Maps segítségé-
vel! A térképen jelöld meg, milyen városokat érintettek, hon-
nan indultak, és hová érkeztek! A térkép alatt sorold fel, hogy 
melyik városban kikkel találkozhattak, esetleg miről beszél-
gethettek, és nézz utána annak is, milyen volt a tárgyi kultúra 
a 17. században az adott helyszíneken!

A munkához használható az internet vagy az okostelefon Google 
Maps alkalmazása. 
Ezt a feladatot otthoni munkaként vagy rajzórán, csoportmun-
kában lehet elvégezni.
A feladatot interdiszciplinárisan kell elképzelni, hiszen itt a tör-
ténelmi, földrajzi és más művelődéstörténeti ismereteket kell 
rendszerré formálni. Ezt egy hosszabb időszak projektfeladata-
ként is el lehet képzelni attól függően, hogy milyen korosztállyal 
dolgozzuk fel ezt a témát, ill. mennyi ideig tudunk ezzel foglal-
kozni.
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Szívesen viselném… 

Tervezz iskolai ünnepi viseletet, esetleg ballagásra szánt ki-
egészítőket, amelyeket szívesen viselnél! Elképzeléseidet raj-
zold le szabadon választott színes technikával!

Iskolai viselettörténettel kapcsolatos bemutató előzheti meg ezt 
a feladatot. Mindenképpen tisztázni kell, hogy a viseleten min-
dennek üzenetértéke van, hiszen egy konkrét közösséghez tarto-
zást jelenít meg (portfólió, elemző rajzok).

Időszalag 

Gyűjts különféle fotókat a magyar egyháztörténet elmúlt szá-
zadaiból, a fotók alapján készíts storyboardot, amely egy doku-
mentumfilm alapjául szolgálhat! A storyboard felvázolásához 
az alábbi oldalt használd: 

Fotótörténet-elemzés, régi fotók gyűjtése, történet írása képek 
alapján. 
A munkához használható: https://www.storyboardthat.com/hu.
A feladat kijelölése előtt tisztázzuk a diákok számára a storybo-
ard mibenlétét, hogy miben különbözik ez az egyszerű idővonaltól.

Tervezz sujtásokat! 

A magyar népművészet, népviselet és a szakrális geometria 
internetes oldal segítségével ismerkedj meg a magyar népvise-
letben is használatos sujtásokkal, azok fajtáival, szimbólum-
rendszerével! Új ismereteid alapján tervezz te is sujtásokat! 

A magyar népviseletek jellegzetességeinek bemutatása a fel-
adathoz kapcsolódóan, különös tekintettel a szimbolikus jelen-
tés és a funkció, forma, az anyag, a szerkezet, szempontjából. 
Otthon végezhető feladat.
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