
Manapság legfönnebb Kalotaszegen teszik ki a szűrt, azt is 
csak szellőzni a cifraszobából, mégis így fejezzük ki fino-
man, ha valakit kitessékelnek, kidobnak. A szűr múze-

umba került, a szólás él. De tudjuk-e, honnan ered? 
Két hideg hónapban, januárban és februárban két régi magyar 

kabátféle meséjével melengetlek titeket, kedves olvasóim. 
Mindkettőt a juh adja nekünk, de lényegi különbség köztük, hogy  
a ködmön, a suba, a bekecs a juh szőrmés bőréből készül, a szűrhöz, 
gubához viszont nem kell megölni a barit, csak a gyapját lenyírni.

Nemezeltél már? A szappanos víztől, kezed melegétől, erejétől a laza gyapjúszálak 
eltéphetetlenül összegubancolódnak-tömörülnek. Azért van ez, mert a szőrszálakat 

tobozszerűen borító pikkelyek a lúgtól kinyílnak, egymásba 
akadnak, száradáskor pedig ismét becsukódnak, és többé 
el sem engedik egymást. (Ezért gubancolódik, rasztásodik 
a hajunk is.) A nemezelés több ezer éves belső-ázsiai talál-
mány. Szkíta őseink fonás és szövés nélkül vízhatlan, meleg 
és tartós nemezt, s ebből jurtát, takarót, köpenyt, süveget, 
csizmát készítettek. 

A rovásírással és egész ősi műveltségünkkel együtt azon-
ban ezt a tudásunkat is kiverte a fejünkből Európa.  
A XIII. században német mesterektől tanultunk meg ismét 
nemezszerű anyagot, posztót készíteni – jóval bonyolultab-
ban. A posztóhoz ugyanis előbb a gyapjúból szálat fontak, 
megszőtték, s csak azután tömörítették vízzel, lúggal, ütö-
getéssel. Ezt kallózásnak, Erdélyben ványolásnak nevez-
ték. (Lám, megfejtettük Kalló, Kallós, Ványolós nevű olva-
sóink családnevének titkát.) 

Szerte az országban sok száz kallómalomban, ványoló-
ban döngtek a vízzel meghajtott, nagy fakalapácsok, hiszen 
posztóból készült a falusi ember legtöbb téli ruhaneműje, és 
persze a szűrje is. Asszonyok nem viseltek szűrt, viszont a 
férfiembernek elmaradhatatlan „társa” volt. Könnyebb és 
olcsóbb, mint a suba, de ugyan-
úgy védett hidegtől, széltől, 
esőtől, nap hevétől.  

A lovas, ha kellett, nyereg helyett használta, vagy 
lovát takarta be vele. Párharcban a szűr az ütést 
felfogta, meneküléskor egyetlen mozdulattal ledob-
ható volt, ugyanis panyókára vetve viselték. 
Díszes, sallangos, csatos szíj tartotta. A nagy, 
négyszögletes gallért a sarkára varrt csücskővel, 
zsinórkoronggal csuklyává gombolták össze.

Szűrujjában az esze. Szűrujjából is pénzt 
ráz. A subának nincs ujja, a szűrnek van, de 
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nemeztakaró a jégbe 
fagyott, 2500 éves 
paziriki szkíta királysírból

lövétei ványoló

kiteszik a szűrét
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decemberi megfejtések: Nehezebb lenne a karácsonyi készülődés a mo-
dern háztartási gépek (porszívó, mosógép, hűtőszekrény, kavaró, da-
gasztó robot), telefonos, világhálós kapcsolattartás, gépkocsi nélkül. 
Meghittebb lenne az ünnepünk, ha legalább néhány napig lemonda-
nánk a televízió, a számítógép, a maroktelefon, a nagyáruházak, vásá-
rok harsogásáról. 

Nyertesek: Kánya gergő, Csíkszentgyörgy; Varga daniella, Szamosardó; 
a marosvásárhelyi Bernády György Iskola III. D osztálya.

életfának gyökere, ága = életfának gyökere, ága = életfának gyökere, ága
nem bújnak bele. S hogy ne lógjon hiába, voltak vidékek, 
ahol befenekelték, és tarisznyaként, fegyvertokként hasz-
nálták. (Ezért került be a szűr a furcsa táskák közé  
a novemberi Napsugárba.) 

A szűrt a szűrszabó készítette az egész Kárpát-
medencében azonos szabásminta alapján. Vidékenként különbözött viszont a díszítés, 
hiszen a legegyszerűbb szűrre is került egy kis ékesség, az ünneplőre pedig több, gaz-
dagabb. Így született meg a legmagyarabb viselet, a cifraszűr. 

Akik nemzeti kincseinket is idegen szóval szokták megnevezni, azt mondják: 
hungarikum. A cifraszűrt mi alkottuk meg, és csak mi viseltük. Legelterjedtebb a XIX. 
században volt. Kezdetben színes virágmintákkal, később stilizált, mértanias és egyszí-
nű, piros, fekete, zöld vagy kék motívumokkal cifrázták ki a szűrt. 

Most végre elárulom, kinek és miért tették ki a szűrét. A cifraszűr viselete rangot 
jelentett. Ez volt a magyar parasztember díszruhája egész életén át. A legény addig 

nem házasodhatott, amíg nem volt cifraszűre. A Bakony vidékén az 
volt a szokás, hogy ha a legényt nem látták szívesen a leányos háznál,  

a szűrét kitették a tornácra. 
Petőfi a „szűrös-gubás emberek” költőjének nevezte magát.  

A guba a legszegényebbek téli viselete volt. Gyapjúból szőtték, 
mint a szűrt, de fürtös volt, mint a suba. A suba subához, guba 
gubához közmondás a paraszti társadalom szigorú szabályaira 
utal: gazdag csak gazdag-
gal, szegény csak szegény-
nyel házasodhatott. 

A szűr nem palást – 
mondja egy másik köz-
mondásunk, de bizony 
minden rajz és fénykép azt 
bizonyítja, hogy a cifraszűr 
nemcsak királyi megjele-
nést, termetet, tartást, ha -
nem büszke öntudatot is 
kölcsönzött viselőjének.  

Ti  sza parti gulyáslegény vagyok én, cifraszűrrel, 
rézbaltával járok én. Cifraszűrben emeltebb a fej, 
szilajabb, szabadabb a lélek. Mióta levetettük, 
könnyebben kiteszik a szűrünket mindenhonnan.

keressétek ki januári 
mesémből, mi mindenre 

szolgált a pásztor subája. 
ugyanez érvényes  

a szűrre is.

  zsigmond Emese

nem suba ez, 
hanem guba
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