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A liturgikus öltözet megújítása

A ruha kultúrtörténete

Jézus és tanítványai a zsidó köznép öltözetét viselték. Derekukra tekert rövid kendő

fölé vették fel a lábszár aljáig tartó kuttonettet, a lenből vagy gyapotból készült ujjat
lan köntöst, melyet övvel megkötöttek. A felsőruha a simla volt, kb. másfél méter
hosszú, durva szálból mintával szövött kendő. Ezzel takaróztak éjszaka. Esetleg
saru és fejkendő egészítette ki a ruházatukat. A zsidóság legnagyobb vallási, nemzeti
ünnepén, a húsvéti vacsorához sem vették fel a gazdagok barsonyból. selyemből vagy
skarIátszínü drága anyagból készült öltözetét. Még kevésbé volt az utolsó vacsorán,
az Eukarisztia szerzésének ünnepén liturgikus ruha rajtuk. S később sem viseltek az
apostolok liturgikus öltönyt a kenyértöréshez. az Eukarisztia megünnepléséhez.

Valóban, mi is a ruha jelentősége?

Az ember ruházatában kultúrájának története tükröződik. Nemcsak azért viselünk
ruhát, hogy a hideg és a meleg ellen védekezzünk, hanem az ember személyi méltó
sága és az eredeti bünben megsérült természete is megkívánja, hogy legalább testé
nek erogén zónáit eltakarva jelenjék meg mások előtt. Az öltözetben mindig az adott
kor kultúrája rajzolódik ki: az ember társadalmi viselkedési formai, gesztusai, mun
kamódja, a 'rendelkezésre álló anyagok és a megmunkálás technikája kifejezi viselőjé

nek társadalmi helyzetét. Európai kultúránkban a ruha koronként követte a stílus
változásokat. A divattörténet ma külön szaktudomány. A középkor, a reneszánsz, a
barokk és a rokokó, majd a klasszicista és romantikus kor viselete rendkívül színes
és változó volt, különösen a gazdagoknál. A századfordulóra jellegtelenné vált és el
szürkült a ruházat. Napjainkban egyformán elfogadottá lett a legkülönbözőbb ízlés
forma és a napi divatáramlat együttélése.

A ruha e kultúrtörténetében sajátos szerepet kap a liturgikus öltözet, tágabb érte
lemben a klérus, az egyházi tisztségviselők öltözete. Az ószövetségi papság szertartá
sokhoz használt öltözetét a Kivonulás könyvének 39. fejezete részletesen leírja. A fő

pap hivatalos ténykedéséhez bokáig érő inget vett fel, melyet derékben átkötött. Erre
került a kék és vörös bíborból varrt köntös, majd a rövid ujjú, csípöíg érő ruhadarab,
az efód, melyet aranyszálakkal átszőtt karmazsinból és sodrott szálú lenvászonból
készítettek. Ezenfelül még egy szalagokkal felfogott aranylemezen tizenkét drágakő

Izrael törzseit jelképezte. A főpap arany diadémot viselt, melyhez turbánszern föveg
volt erősítve kék bíborzsineggel. A papok finom, lenvászonból készült nadrágot visel
tek, fölötte bokáig érő köntöst. Bíborból és karmazsinból többszörösen derekukra
csavart övet hordtak. melynek hosszan lecsüngő szárát a papi szolgálat alkalmával
vállukon átvetették.

A kereszténység korai időszakában az eukarisztikus ünneplésre összegyülekezett
hívek, püspökök és papok a görög-római kultúrkör ruháiban vettek azon részt.

Érdemes megismerkedni az antik viselettel, mert a későbbi liturgikus öltözetek in
nen erednek. Az alapvető alsó ruhanemü a tunika, a görög kiton volt. Ez vászonból
vagy könnyü gyapjúból készült ing, mely lehetett rövid ujjú és térdig érő vagy csukló
ig és bokáig érő ruhanemű. Gazdagok és szegények egyaránt ezt viselték alsóruhának,
az anyag minősége jelentett csupán vagyoni különbséget. Szokás volt a rövid tunika
fölé a hosszabbat is felvenni, de ezt az elpuhultság jelének tekintették. A római polgá-
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rok felsőruhája a tóga volt, melyet a bal vállon átvetve hordtak. A szegények, ipa
rosok, úton levők felsőruhája a görög paenula, a latin planeta, melyet Galileában
kezdtek casulának (házacskának) hívni. Ez félkör alapú, a fejnek nyílást hagyó, össze
varrt, bokáig érő, az egész testet harang alakban körülvevő útiköpeny volt. A karok
felemelésekor a casulát bő redőkben felturték. A felsőruha másik változata, a
pluviale, ugyancsak félkör alapszabású. de elöl össze nem varrt, csuklyával ellátott
esőköpeny.E ruhadarabokat kiegészítette a stóla, egy sálszerü kendő, mely alkalmas
volt a száj, a veríték letörlésére. A polgári életben csakhamar hivatali jelvény értel
mét kapta.

A liturgikus ruhák kialakulása

A kereszténység első négy évszázadában a püspökök és a papok az Eukarisztia meg
ünneplésére lehetőleg tiszta és jobb ruhát vettek fel. de ellentétben az ószövetségi
papsággal, nem viseltek liturgikus ruhát. Szent Ágoston még arra figyelmeztet, hogya
püspök, a papok és a diakónusok a hívekkel egyformán öltözzenek, s arra kéri őket,

hogy ne ajándékozzanak neki drágább szöveteket, ezekben el kellene pirulnia, mert
viselése ellenkeznék hivatásával.

A VI. században István pápa Liber Pontificalisa már ismeri a liturgikus ruha fogal
mát, sőt azt kell eltiltania, hogy a klerikusok azt a köznapi életben is viseljék. Szent
Fulgentius püspök (t 533) azzal kelt megbotránkozást, hogy ugyanabban a tunikában
misézik, mint amelyikben alszik. A VII. században már csaknem hiánytalanul felso
rolják azokat a liturgikus ruhadarabokat, amelyek a XII. századra végleg rögzödtek.
Ezek: a tunikának megfelelő alba, az azt átkötő öv, a cingulum, a diakónusok öltözete
a Dalmáciából származó bő ujjú, bokáig érő köntös két párhuzamos bíborcsíkkal, a
dalmatika és a kazula, azaz a miseruha (ezt még az ezredfordulón a szertartást végző
püspökön és papokon kívül kisebbrendűklerikusok is viselték). A stóla pedig, melyet
kezdetben még a polgári életben is hordtak. az egyházi hivatal jeiévé lett. A tóga vi
szont nem kapott szerepet a liturgikus öltözet kialakulásában.

A népvándorlásnak köszönhető, hogy a római-görög ruhadarabok egyértelműen

szakrális jelleget kaptak. A nadrág, a rövid börzeke, aszíjjal felerősített bőrsaru a
barbár ruha - a klasszikus öltözet az egyházi és liturgikus ruha. A IX. századra már a
liturgikus színek szabálya is kialakul. A klérus a hosszú tunikából eredő bokáig érő

köntöst, a talárist (talus = boka), a később reverendának nevezett papi ruhát viseli.
Ugyanígy a szerzetesek a habitust, rnely fölé váll kötényt, skapulárét tesznek, gyakran
csuklyával ellátva. A reverendát különböző színü övekkel kötik át, ez egyben rang
jelző szerepet is betölt. Kialakulnak a főpapi jelvények: valószínűleg ószövetségi
hatásra a püspöksüveg, továbbá a pásztorbot, a gyűrű és amellkereszt.

Sokkal gazdagabban alakul a liturgikus ruházat. A taláris fekete. A tunikából szár
mazó hosszú fehér vászoninget. az albát viszont vállkendővel a reverenda fölé veszik.
Erre került a stóla, melyet a II. Vatikáni zsinatig a püspökök mellük előtt párhuza
mosan, a papok elöl keresztbe vetve, a diakónusok bal vállukra fektetve jobb karjuk
alatt összekötve viseltek, mint papi rendjük jelét, A zsinat óta a püspökök és papok
egyaránt mellük előtt párhuzamosan hordják a stólát.

Az ezredfordulón még a kazula és a palást pontosan félkör alakú volt. Jól látszik ez
a magyar koronázási paláston, mely eredetileg 1031-ben a székesfehérvári királyi ba
zilika számára készült kazulának, csak később fejtették szét a varrását. A stóla fölé
most már csak a celebráns veszi fel a kazulát, az alszerpap a tunikát, a diakónus' a
dalmatikát.
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Változások és hanyatlás

Az ezredforduló után egyre nehezebb és értékesebb anyagból készítették a kazulát,
dalmatikát és palástot. Értékes figurális ábrázolásokkal, szimbólumokkal, feliratokkal
hímzik, mely többször odáig megy, hogy nehéz domború textilképeket alakítanak ki
rajtuk. Ez szűkségszerűen azzal járt, hogy a karok számára egyre nagyobb nyílást
vágjanak fel, a ruhák anyaga rövidül, az egész testet borító lepel helyett a háton és
mellen térdig érő gazdagon díszített szövetlemez maradt. A kazula ezzel elveszítette
ruha szerepét és csupán dekoratív liturgikus funkciót tölt be. így alakul ki az úgy
nevezett "római kazula", melynek további csökkenése a barokk hegedű-kazulábanéri
el legkisebb formáját. A dalmatika anyagát, díszítését a kazulához alakítják, ujja kar
középig ér, hossza térdig. S hogy a nehéz anyagot fel lehessen ölteni, kétoldalt fel
vágják és gombokkal, szalagokkal rögzítik felöltése után. A pluviale, a palást csuklyá
jából gazdagon díszített lemez lesz a hátoldalon. hossza is rövidebb és rendszerint
díszes csat tartja össze. A barokk és rokokó kor férfi csipkedivatja megjelenik az al
bán és a rövidebb karingen is. Bár e fejlődés, vagy inkább hanyatlás közben elveszett
a ruha-jelleg, de amíg gondos textilművészetimunkák, addig egy adott kor kultúrájá
nak értékes kifejezései, s ezért e ruhákat nagy becsben tartjuk egyházi gyűjtemé

nyeinkben. Az igazi hanyatlás a XIX. században kezdődött.Az egyéni kézimunka he
lyett elkezdődött a kegyszeripar tömegtermelése. Liturgikus szimbólumokkal átszőtt

brokátanyagot gyártanak, s lélektelenül utánozzák a ruha jellegét elveszített "kazu
lát". Úgy gyártják, hogy drágának tűnjék, gépszövéssel és -hímzéssel készítik a gaz
dagnak tűnő dekorációt. így születik meg a giccs: olcsó legyen, de drágának lássék és
korlátlanul lehessen sokszorosítani. Ezt az örökséget vette át a XX. század.

Megújulás és útmutatás

A liturgikus mozgalom és modern egyházművészetjogos törekvéseit a II. Vatikáni
zsinat a Liturgikus Konstitúcióban és a. Római Miseköriyv általános rendelkezéseiben
szentesítette. A zsinat határozata lényeges alapelvet mond ki: "Az egyház semmiféle
stílust nem tekint sajátjának. A mi korunkban is biztosítani kell minden nép és föld
rész művészeti szabadságát, csak szelgálják megfelelő tisztelettel és kellő megbecsü
léssel az Isten házát és a szent szertartásokat." "Az ordináriusok (püspökök), amikor
az igazi szakrális művészetet szorgalmazzák és pártolják, inkább törekedjenek a
nemes szépségre, mint a hivalkodó költekezésre. Ez érvényes a szent ruhákra és be
rendezésekre is." "A püspököknek szigorúan távol kell tartaniok a templomoktól az
olyan rnüalkotásokat, amelyek . .. a formákat elcsúfítják, vagy művészi szempontból
nem kielégítöek, silányságok vagy utánzatok." íme, az egyház első giccsellenes törvé
nye, mely jogaiba helyezi a nemes egyszerűséget, a művészi hitelességet, elutasítva
minden "silányságot".

1969-ben a Római Misekönyv Általános Rendelkezései így intézkedik: "A szent ru
hák készíthetők a hagyományos anyagokon kívül az azon a vidéken ismert anyagok
ból, sőt műszálakból is, csak feleljenek meg az istentisztelet méltóságának. Úgy illik,
hogy a ruhák szépségét és nemességét ne a díszítések sokaságában keressük, hanem
a felhasznált anyagban és annak szabásában," (305-306. §.)

Visszatértünk a tiszta forráshoz! Korunk egyházmüvészetének, a paramentika mű

velőinek feladata, hogy az ún. "római kazula" helyett a liturgia ruhájaként ismét
hosszú és bő, nemes anyagból készült, a celebránst körülölelő kazulát készítsenek.
Ennek gazdag redői nemesen hullnak alá, nem kíván a szabás semmiféle liturgikus
dekorációt. A miseruha alá felvett alba anyagában, szövésében nemesen díszített le-
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gyen, minden csipkedísz vagy hímzés nélkül. Erre ad kitünő példát II. János Pál pápa
albája, kazulája nemes egyszerűségével.A harmincas években a liturgikus mozgalom
szimbólumok hímzésével kívánta kiszorítani a férfiviselethez nem illő csipkedíszt. Ma
szokás albát, karinget, oltárterítőt népi hímzéssel dekorálni. A baj csak az. hogy az ősi

gazdag népmüvészeti hímzések helyett csaknem míndenütt a húszas évek gyöngyös
bokréta mozgalmától ihletett neo-kalocsai cifra hímzésekkel találkozunk stólákon,
miseruhákon, oltárterítökön és albákon. A giccs visszajött a hátsó ajtón.

A papok egyűttmisézésenagy jelentöségü lépéssé vált a liturgikus megújulásban. A
püspök és papok közösségének, az Úrban való egységének ragyogó kifejezésévé lett a
concelebrácíó, Több pap együttmisézése alkalmából csak a föcelebráns vesz fel mise
ruhát. az együttmísézök az albára csak stólát tesznek. Hamar kiderült, hogy az alsó
ruhának szánt. felövezett és összehúzott alba a kis stólával mennyire nem alkalmas
ruházat ilyalkalomra, Ezért rohamosan terjed a könnyu fehér szövetből készült alba.
mely sok esetben már kabátszerüen felvehető bő ruha. öv nélkül. Erre kerül a papi
rendet jelző széles és csaknem az alba aljáig érő. a liturgikus .színnek megfelelő stóla.

Ha valaki átélt már olyan együttmísézést, ahol egyforma szabású korszeru albával
és stólával negyven, száz vagy akár több száz pap koncelebrál, döbbenetesen új él
ménnyel találkozik. Az eukarisztikus ünnep páratlan gazdagsággal és szépséggel tárul
fel igazi közösséget teremtő mivoltával. Egyes egyházmegyék már bevezették a min
den pap méretére szabott egyforma szabású albát és stólát. Ilyent láthatunk a liturgia
fellegvárában, Pannonhalmán is. De a fejlődés még nem állt meg itt. Világszerte a
püspöki karok hallgatólagos tudomásulvételével vagy részleges egyházi intézkedé
sekkel elterjedt az a szokás, hogy a papi rendet jelző tekintélyes stólát a kazula fölé
veszik fel, akár úgy. hogy a színes, bő kazula fölé gazdagabban díszített. vagy akár a
fehér miseruha fölé a liturgikus színt jelző stólát teszik. Úgy tűnik, erre ad lehetősé

get a Liturgikus Konstitúció: ..Az egyház nagy gondot fordított arra. hogy a szent fel
szerelések méltók és szépek legyenek, emeljék az istentisztelet fényét: ezért meg is
engedte a változtatásokat anyagban. alakban és díszítésben:' (Lk 122) A részleges
egyházi rendelkezés még tovább megy: kisebb közösségek esetében, bizonyos alkal
makkor lehet csupán a korszeru szabású albára feltett stólával szentmisét bemutatni.

Úgy véljük. ez utóbbi törekvések a jövő útját jelzik. Az ősi forrásokhoz visszanyúlva
meg kell újítanunk a szentmise és más szertartások liturgikus öltözékét, a miseruha
mellett a minístránsruhákat, az albák mellett a karingeket. az oltárterítőket. a szönye
geket. így a liturgia - most csak a textilmüvészet szempontjából tekintve - megkapja
azt a hivalkodás nélküli. nemesen egyszerű keretet, mely egyaránt méltö a megszen
telt hagyomány gyökereihez és előretekint a XXI. század embere felé.

"
A FELKÖR ALAPÚ KAZULA RÖVlDűLÉSE

A "RÓMAI KAZULÁIG"
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