






























Javaslat a magyar cifraszűr felvételére a 

Hungarikumok Gyűjteményébe 

 
Jó harminc éve egy régi, kis-sárréti pásztoremberrel, Vígh Jani bátyámmal be-

szélgettem. Elmondta, hogy az 1950-es évek elején, egy esős őszi napon a kocsiba 

fogott lovára terítette a cifraszűrét. A várakozó ló egy arra járó teherautótól meg-
ugrott, a szűr a földre esett, a kocsi kereke pedig a sárba taposta azt. Innen át-

adom neki a szót: „Kihúztam a szűrt a sárbul. Níztem a szíp cifráit, níztem a címert 
a gallírján. Csak úgy folytak a könnyeim! Íreztem, hogy víge a pasztoríletnek, víge 
a szíp szabadságnak…” 

Vígh Jani bácsi egy vészterhes korban pásztori tisztánlátással jelképesnek, 

üzenet értékűnek látta saját szűrének megaláztatását. Egyedi esete joggal általá-
nosítható: A cifraszűr a látványos, a régi paraszti, pásztori rendtartást leginkább 

megidéző viseleti elem. Használata, változatai nem terjednek túl a történelmi Ma-
gyarország határain. S bár a Kárpát-medence más nemzetiségeinél is megtaláljuk, 

jól érzékelhető, hogy például a szlovákok, vagy éppen az erdélyi szászok viseleté-
ben magyar hatásra honosodott meg. 

A szűr virágkorát jelentő száz esztendőben a parasztság és pásztorság körében 
számos általánosabb és lokális identitáselem, társadalmi szerep is társult hozzá. 

Viselése rangot, tekintélyt jelentett. Hangsúlyos módon jelenik meg képalkotó 
népművészetünkben is. Volt vidékünk, ahol birtoklása, felöltése nélkül a legény 

nem is házasodhatott meg. Egyszerre volt a paraszt és pásztorember védelmezője 
az időjárás viszontagságaival szemben, de a szebb, cifrább, megkíméltebb darab 

az önreprezentáció fontos eszköze. Ahogyan Györffy István fogalmaz: „A pásztor-
nak mindene. Oltalma hideg, eső, szél, hó ellen, árnyéka a nyári nap heve ellen. 

Ezenkívül derékalja, párnája, ülőszéke, takarója.” Egyben díszruha is, amely a 
keresztelőkúttól, az oltártól, egészen a sírig kíséri viselőjét. Személyes tapaszta-
latból is tudom, hogy s csanádi pásztortemetéseken, jó szerével máig a halott szű-
rét ráterítik a koporsóra. 

A szűr jelentőségét a néprajzi irodalmunkban elsőként felismerő Huszka József 
írja, hogy a cifraszűr ornamentikája a magyar ízlés tízparancsolata. Azt már a 

Huszkával több ponton is vitába szálló Győrffy István állapítja meg, hogy a szűrök 
rátétes szegélydísze gyakran évezredes ízlés emlékének hordozója. Jeles tudó-

sunk, akinek a nagyapja maga is karcagi szűrszabómester volt, legfontosabb fel-
ismerése abban áll, hogy szűrön nem a folyamatosan változó divat, de még csak 

nem is a szűrszabó ízlése határozza meg a díszítmény helyét, hanem az inkább az 
ősi szerkezeti adottságokhoz, törvényszerűséghez s persze azt használó közösség 

elvárásához alkalmazkodik. 

Úgy vélem, ez a sokszínűségében, változatosságágában és történetiségében 

is páratlanul fontos viseleti darabunk joggal kéri a maga helyét a Hungariku-
mok Gyűjteményében! 
 
 

 
Harangozó Imre 

tanár – Erdélyi Zsuzsanna-díjas néprajzkutató 

 
 

Kelt: Újkígyóson, Sarlós Boldogasszony napján 









Támogató javaslat 

a „Magyar Cifraszűr” Hungarikum listára kerüléséhez 

 

A magyar férfiviseletek közül talán a cifraszűr az, ami a legrégebbi viseletnek számít, 

jóllehet, a történelmi korok során sok változáson ment át.  A szűr, ez az ízig-vérig magyar 

viselet, úgy alakult olyanná, amilyennek ma látjuk a múzeumokban és szerencsére egyre több 

hagyományőrző rendezvényen, néptánc-programokon, hogy magán viseli a keleti hozadékot és 

a magyar díszítőstílus legszebb motívumait is.  Elmondhatjuk ezt a Kárpát-medence magyar 

nyelvterületének egészére, a Nagykunság azonban bizonyos tekintetben elválik a többi 

tájegységtől.  A viseletben is markánsabban jelennek meg a keleti hatások. Mindez jórészt 

annak köszönhető, hogy a pásztorhagyományokat szinte a 20. század elejéig megőrizték, a 

mezővárosi szervezetben élő városok mindenre tekintettel voltak, de leginkább arra figyeltek, 

hogy új dolgok "ne mételyezzék" az ifjúságot, okot adva a "cifrálkodásra"…  

A szűr alapja a legdurvább gyapjúszövet. a „guba” Beregszász felől érkezett az Alföldre, amint 

ez a debreceni gubacsapók és szűrszabók peres irataiból kitűnik. E két mesterség céhes története 

egy tőről fakad, csak idővel váltak szét.  Az erdélyi szász városokban 1376-ban 19 szervezett 

céhet számláltak, közöttük voltak a gyapjúszövők és csapók is. Az 1571. évi limitáció 

szőrművesekről is szól. Az 1609. évi limitációban mint új mesterségek szerepeltek a szűrcsináló 

mesterek, csapók avagy szűrtakácsok; ugyanitt külön ártételek vannak megállapítva.  

A gyapjú szavunk bolgár-török eredetű, ami azt bizonyítja, hogy a gyapjúfeldolgozás 

ismerete is a honfoglalás előtt került a műveltségünkbe. A házi iparszerű feldolgozással járó 

eszközkészlet fejlődése azonban már kisázsiai török hatást mutat. Amíg a közép-ázsiai törökség 

a gyapjúlazításhoz máig fűzfavesszőt használ, addig a kisázsiai török nemezelő műhelyekben 

íjfát (yay) használnak. Ennek az eszköznek az elterjedése a Felvidékig húzódott, az egykori 

Török Birodalom északi határáig.  Az íjfa használata a magyarországi csapócéhek életében már 

a 19. század elején megszűnt, csupán a kalapos mesterség éltette tovább ezt a különös eszközt.  

A szűr szabását a 19-20. századi daraboktól ismerjük.  A 19. században a magyar 

parasztság viselete volt. Legújabb viselettörténeti kutatások bizonyítják, hogy a reneszánsz 

négyszögletes gallér az újabb típusú magyar szűröknél együtt fordul elő az állógallérral, ami a 

keleti eredetű viseleti darabok tartozéka volt. A honfoglalás-kori, majd hódoltságkori 

felsőruhák része az állógallér, de a Képes Krónika ábrázolásain látható kunok is állógallérú 

köpenyt viselnek. A Karcag-Orgondaszentmiklósi ásatások során előkerült aranyszállal hímzett 

gallér is igazolja, hogy a 15. századi kunok viseletének is része volt ez a gallértípus  

Mivel a balkáni és a kisázsiai pásztorviseletben gyakori a csuklya illetőleg a csuklyává 

alakítható négyszögletes gallér, adódik a kérdés, hogy melyik volt előbb?  Tény, hogy a 

pásztorviselet ott őrizte meg a csuklyát ill. a csuklyává alakított szegletes gallért, ahol a 

csapadékos éghajlat jellemző. A magyar szűr esetében szegletes gallér eredetileg csuklya 

lehetett. Mivel a 19. században már ünnepi viseletté vált a szűr, a hatalmas szegletes gallér 

kínálta magát a díszítésre.  

Tehát a cifraszűr, ez a sajátosan magyar viselet úgy alakult olyanná amilyennek  ma 

láthatjuk, hogy alapszabását minden bizonnyal keletről kapta, a szűrcsat a hódoltságkori 

mentékről ill. a 19-20. századi díszmagyarokról került a szűrre. Az állógallér keleti eredetű, 

már a honfoglalás korából ismert. A szűr díszítményei közül a rátétes díszítés keleti hozadék, a 

dunántúli szűrök őrizték meg. A virágdíszítés, a rozmaringlevelezés a tiszántúli szűröket 



jellemzi, közülük is a legrégiesebbnek a jászkunsági szűrök tűnnek. Az aszimmetrikus 

állócsokrokat, fogazott szélű leveleket, töltött szárakat, a virágok más színnel való 

kontúrozását, a virágban virág motívumokat oszmán-török eredetűnek tartják a kutatók.  A 

szűröket a galléron, az elejen, az oldaltoldásként szolgáló aszajon és az ujjak végén díszítették.  

A szűrök díszítése nemcsak tájtípusaiban (Jászkunság-Alföld, Debrecen-Hajdúság, 

Bihar-Erdély, Felföld, Dunántúl), hanem tájtípuson belül is eltérő. A legjobb példa erre a 

kunsági szűr, ahol is színeiben, de motívumaiban különösen jellemző az egyes kun városok 

sajátos díszítése.   

Örülhetünk annak, hogy a cifraszűr viselete a 21. században újra feltámadt. Az 

újjáélesztésében a néptánccsoportoknak és a főleg pásztor –és lovas hagyományőrző 

csoportoknak van elévülhetetlen érdemei. A szűrviselet újbóli elterjedéséhez az is hozzájárult, 

hogy Hajdúböszörményben immár évente megrendezik a cifraszűr-találkozót, ahol szebbnél, 

szebb viseleteket láthatunk.  

A cifraszűr, ez a különleges, sajátosan magyar pásztorviselet méltó arra, hogy a magyar 

értékeket felsorakoztató hungarikumok között ismerje meg a világ. Listára kerülését 

messzemenően támogatom.  

 

Karcag, 2021. augusztus 25. 

 

 

 

  
 

 Dr. Bartha Júlia 

 turkológus, etnográfus 

 a MTA Köztestületének tagja 

 

 

 



            

 

          Debreceni Értéktár Bizottság Elnöke

 

 

Támogató nyilatkozat a Magyar Cifraszűr felterjesztéséhez 

a Hungarikumok Gyűjteményébe 

 

 

A cifraszűr a magyar öltözetek között az egyik legkiemelkedőbb és legszebb viseletelem. A földig érő, 

vállra vetett köpönyegszerű ruhadarabot az ősmagyarság minden rétege viselte a földművestől 

a fejedelemig, de legszélesebb körben a birtokos magyar parasztok között elterjedt népviselet 

volt a XIX. században. Szűrszabók készítették, anyaga vastag posztó, melybe gyapjúszálat és növényi 

rostokat is belesűrítettek. A cifraszűr küllemének változása – ahogyan a XVIII. század közepéig 

mindennapos, dísztelen viselet a XIX. századra egyre díszítettebbé vált, majd a század végén már csak 

ünnepi viseletként használták – méltón reprezentálja a magyar népi díszítőművészet stíluskorszakainak 

változásait. 

Mivel ennek a viseletnek a magyarsághoz, népi kultúránkhoz való kötődése megkérdőjelezhetetlen,  a 

Debreceni Értéktár támogatja a Guzsalyas Egyesület elnöke, Szőke Péter által benyújtott felterjesztési 

javaslatot, és javasolja, hogy a Magyar Cifraszűr beemelésre kerüljön a Hungarikumok 

Gyűjteményébe.  

 

 

Debrecen, 2021.09.24.          

Dr. Mazsu János 

          Debreceni Értéktár Bizottság elnöke 
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