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Országcímeres kunsági cifraszűrök
Hogy a magyar népviselet legsajá-

tosabb darabja: a cifraszűr nem lett az
enyészet és a feledés áldozata, azt
egyedül a Nagykunság neves szülötté-
nek, Györffy István néprajztudósnak
köszönhetjük. Ebben az a szerencsés
véletlen is közrejátszott, hogy nagyap-
ja karcagi szűrszabómester volt, aki
fiára hagyta műhelyét és mesterségét
így Györffy István gyermekkorában
mindennapos közelségből ismerkedhe-
tett meg e nagymúltú viseleti darabbal,
és személyesen tapasztalhatta meg a
divat változásának hatását, az egykor
rangos mesterség múlt század végi
gyors hanyatlását, ami édesapját is az
anyagi romlás szélére sodorta.

Amikor Györffy István 1906-ban a
budapesti Néprajzi Múzeum muzeoló-
gusa lett, kezdettől nagy figyelmet for-
dított ősei mesterségének emlékeire,
országjáró útjai során közel
félszáz - ma már felbecsül-
hetetlen értéket képviselő -
cifraszűrt vásárolt meg a
múzeum számára. Ez az
egyedülállóan gazdag gyűj-
temény teremthetett megfe-
lelő tárgyi alapot arra, hogy
1930-ban impozáns monog-
ráfiát adjon közre folytatást
ígérő címmel: Magyar népi
hímzések I. A cifraszur. A '
monográfiasorozat szándéka
azonban megvalósulatlan
bizakodás maradt, s nem
Györffyn múlott, hogy to-
vábbi kötetek nem láttak
napvilágot. Hiszen ez a je-
lentős munka is - központi
támogatás híján - a szerző
saját költségén jelent meg
Kertész János karcagi
nyomdája és támogatása ré-
vén.

Györffy István könyvé-
ben nagy hangsúlyt helye-
zett a gazdag és változatos
díszítésmódra, és mindenek
előtt rámutatott ennek a vi-
seletnek etnikus kötődésére.
Amint írja: „a cifraszűrt a
legszebb és legmagyarabb
ruhadarabnak mondhatjuk,
mert az ország határain nem

Cifraszűr ujjvége. Kunmadaras, 1880-as évek.
(Néprajzi Múzeum L.sz. 77165)

Cifraszűr
század

hátsó felhasításának díszítése. Karcag, 19.
vége. (Néprajzi Múzeum L.sz. 126729)

terjed túl, sőt nemzetisége-
ink is csak a magyar nyelv-
határ mentén vették át. Az
előállító mesterek, a szűr-
szabók a népből sarjadtak ki,
nem jártak külföldi vándoru-
takon soha, ízlésükre, művé-
szetükre idegen nem hatott.
Azt a gyönyörű ornamenti-
kát, mely a múlt század má-
sodik felében elhatalmaso-
dott a szűrön, magyar kéz,
magyar ízlés teremtette."
(1.) A szűrhímzésből átvett
természetes és stilizált virág-
mintákkal a szűr szögletes
gallérját, hátát, elejét és alját
egyaránt díszítették. A leg-
régibb szűrhímzések a legé-
lénkebb színűek, mert köze-
lebb álltak még a termé-
szetes virághoz, amelyből
fokozatosan stilizálódtak el.
A szűrhímzések színeinek
fogyása, virághímzéseinek
egyszerűbbé válása a ha-
nyatlás bizonyítéka, ami a
századfordulóra országszer-
te bekövetkezett.

A cifraszűr egzisztálásá-
nak ideje a múlt század má-
sodik felére esett, virágkora
az 1860-as évektől a század-
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fordulóig terjedt. Ez időben a pászto-
rok nélkülözhetetlen ruhadarabja, de a
parasztság körében is nagy népszerű-
ségnek örvendett. Fontos társadalmi
szerepet töltött be, mert viselete rangot
jelentett. A legény addig nem is háza-
sodhatott meg, amíg cifraszűrt nem
tudott venni magának. A leánynézőben
is ez adott hírt viselőjéről, de arról is,
hogy a legényhez milyen szándékkal
vannak. Ha a véletlenül-készakarva
ottfelejtett szűrét korán reggelre kitet-
ték a ház elé, akkor nem volt keresni-
valója ott tovább. „Megesküdni is csak
cifraszűrben lehetett, akár kánikulá-
ban, akár kemény hidegben. A cifra-

szűr volt a magyar parasztember dísz-
ruhája egész életén át." (2.)

Különösen gazdag és változatos dí-
szítéssel rendelkeztek a kunsági cifra-
szűrök, melyek hímzésmintáiról
Györffy István gyűjteményes albumot
is megjelentetett. (3.) De a már említett
cifraszűr monográfiájában terjedelmes
fejezetben foglalkozik a kun cifraszűr-
rel. A gazdag illusztrációs anyagban
szembeötlően nagy számban szerepel-
nek olyan szűrök, melyeken a virágor-
namensek között az országcímer képe
látható. Természetesen nem pontos he-
raldikai formájában, hanem a népi kéz-
művesség, a hímzéstechnika szabály-

szerűségeinek megfelelő sajátossággal
és sokféleségben. A címermotívum
azonban nemcsak a cifraszűr díszítőe-
lemei között fordult elő, hanem a nép-
művészeti alkotások szinte egész ská-
láján.

A múlt század közepétől ugyanis a
falusi-mezővárosi környezetben mind-
inkább divatossá váltak, megszaporod-
tak a dekoratív, díszített ünnepi kellé-
kek, dísztárgyak. A jobbára virágorna-
menseket alkalmazó díszítés mindin-
kább olyan motívumokat érvényesített,
amelyek kifejezésre juttatták aparaszt-
ság önbecsülését, hazafiságát. így az új
stílusú, népi- nemzeti öntudattól átha-
tott díszítőművészetnek közkedvelt
motívuma lett a magyar országcímer.
Az 1849-es szabadságharc leverése
után a magyar államiságot jelképező
címer a nemzeti függetlenség szimbó-
lumaként élt a köztudatban. Ábrázolá-
sának térhódításában kétségtelenül
fontos szerepe volt az 1860-as évektől
egyre nagyobb számban rendezett kül-
földi háziipari kiállításoknak. Az 1867-
es kiegyezés után megenyhülő politi-
kai légkör is kedvezett a társadalmi
méretekben igényelt hazafias érzületű
népművészet fellendülésének, amihez
a millennium számottevően hozzájá-
rult. Mindezen tényezők az országcí-
mer népszerűségét eredményezték,
amely mintegy a nemzeti kultúra véd-
jegyévé vált.

A múzeumi tárgyak tanúsága sze-
rint csaknem kizárólag a koronás cí-
mer képét alkalmazták, amely egyaránt
megtalálható a falusi és mezővárosi
kézművesek saját mesterségük cere-
móniális tárgyain, céhes kellékein, a
megrendelésre és vásárra készített ter-
mékeiken, a paraszti önkifejezés díszes
tárgyain, eszközein, és nem utolsó sor-
ban a páratlan kézügyességű, egyéni
művészetet felmutató pásztorok reme-
kein. (4.) A címer képének a legkülön-
bözőbb tárgyakon való megjelenítése
arról vall, hogy megformálóik a többi
díszítőelemmel egyenrangúan kezel-
ték, ezért egyre távolabb került az ere-
deti heraldikai ábrázolási szabályoktól,
vagyis valódi ornamenssé vált, a díszí-
tőművészet teljes értékű motívuma lett.
Különösen elterjedt a címermotívum
használata azokon a tárgyakon, me-
lyeknek nagyobb szerepe volt a közös-
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ségi ünnepeken. Mindenek előtt a „leg-
magyarabb" ruhadarabnak számító cif-
raszűr adott lehetőséget ezen sajátos
nemzeti motívum megjelenítésére.

Amint a korabeli sajtó híradásaiból
kitűnik, elsőként egy győri szűrszabó
készített 1855-ben egy külföldi iparki-
állításra olyan cifraszűrt, aminek gal-
lérjára kihímezte a magyar címert. (5.)
Ezt követően nemcsak a Dunántúlon,
hanem az Alföldön is - a múzeumokba
került darabok bizonysága szerint -
mind több cifraszűrt hímeztek úgy,
hogy díszítőmotívumaik között a nagy-
galléron, a hátsó eresztékek díszítésé-
nél, az alsó szegeseken vagy éppenség-
gel a szűrt elöl összefogó csatokon
egyaránt szerepelt a címerábrázolás.
(6.) Sajátos módon, amíg a nagykunsá-
gi és különösen a debreceni cifraszűrö-
kön a színes gyapjúfonállal hímzett
gazdag virágkompozíciókkal együtt
szerepel a címermotívum, a kiskunsági
szűrszabók a posztórátétes megoldást
ícedvelték inkább, amelyeken az or-
szágcímer stilizált ábrázolását szintén
jellegzetes virágkompozícióba illesz-
tették.

Az országcímer ábrázolásának
kompozíciós sajátosságai bizonyítják
legmeggyőzőbben, hogy a címer mint
motívum szervesen beleilleszkedett a
népművészet díszítővilágába. A címer
koszorúba fogott megjelenítése a legál-
talánosabb, mert ez a kompozíciós
elem tette lehetővé leginkább beillesz-
tését a növényi díszítőmotívumok kö-
zé. A címerképet ívelten körbefogó
virágkoszorú alkalmas volt arra, hogy
belőle újabb indák induljanak ki, vala-
mint a levélsorok végeire egy-egy vi-
rágmotívumot helyezzenek el. A koro-
na a legtöbb esetben - eredeti értelmét
elveszítve - virágszirommá, virágbim-
bóvá alakult, változatosan formált mo-
tívumképének tetején azonban a ke-
reszt rendszerint megjelent, egyértel-
mű utalásként a címerpajzsot lezáró
szentkoronára. A koszorú megjeleníté-
se, különösen a hímzett motívumok
esetében, szinte a virágtő ágaiként vi-
selkedik, melynek tengelyében a cí-
mer, mint a virágtő legsúlyosabb, köz-
ponti virága ül. Ez a komponálási meg-
oldás egészen odáig terjedhetett, hogy
a címer és az azt körülölelő koszorú
együtteséből újabb virágmotívum bon-
takozik ki, ahol a címer a virág belső

sziromegyütteseként vagy magjaként
jelenik meg.

Hajdani szűrszabóink valóságos vi-
rágkölteményt alkottak az országcímer
képéből, mellyel nemcsak mesterség-
beli tudásukat, hanem hazafias érzüle-
tüket is bizonyították, szemléletesen
kifejezésre juttatva a nemzeti identitás-
tudat jelképét, mely a magyar népmű-
vészet legegyénibb motívuma lett.
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