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SZŰRRÁTÉTEK

Szűrrátétek
A szűr a XIV. sz. végétől kezdődően Hajdú-Bihar megyében is népszerű viseleti darab volt. Pásztorok, gazdálkodók,
parasztemberek, előkelő városi polgárok egyaránt hordták.
A szűrposztó színének és a rákerülő díszítményeknek komoly rangjelző, olykor viselője foglalkozását is tükröző szerepe volt. A földművesek pl. a barna, a szürke vagy a fekete
szűröket kedvelték, a gazdaemberek és a polgárok kevésbé
díszes, fekete szűrt hordtak. Eltérő volt a különböző pásztorok szűrviselete is.
A szűrt kétféleképpen díszítették : a szűr alapszínétöl
általában eltérő színű posztórátét-rnintákkal
és különböző színű gyapjúfonálhímzésekkel.
Először a posztórátétvagy
applikációs díszítés jelent meg a szűrökön, kezdetben csak
a széleket szegélyező, egyszerű posztószegés formájában.
A XIX. sz. elejétől a hímzett szűrök váltak általánosabbá,
majd az 1870-es évektó1 kezdődően a bihari tájról kiindulva
az ún. posztóvirágos, azaz a rátét es vagy applikált szűrök
lettek népszerűek.
A rátétes díszítőtechnika lényege az, hogya szűr színétől
eltérő színű posztóanyagot varrnak fel a szűrre varrógéppel,
kezdetben mintázatlanul, majd a gépelés nyomán kivagdalt
posztóvirágok formájában. A legkedveltebb díszítőelemek
az ollóval cakkos szélűre vagdalt szegfű és levelek. A mesteremberek a díszítendő felület minden apró részletét ékszerszerű mívességgel igyekeznek megmunkálni, a legkisebb helyet is apró, cakkosra vagdalt mintákkal kitölteni, a mintákat szabályos kompozíciós rendben elhelyezni. A posztórátét színeinek használata egy-egy műhelyre jellemzően alakult ki.

1-2. Hajdúböszörrnényí szűr
3-4. Fekete-piros-kék rátétmintás
5.
6.

SZŰT, Erdélyi Lajos szűrszabómester munkája (Derecske)
Bihari
szűr
címerrátétes
aszaja, özv. Kovács
Károlyné szürszabórnester
urunkaja (Debrecen]
Hajdúsági szűr círnerrátétes
aszaja, özv. Kovács
Károlyné szűrszabómester munkája (Debrecen)

Applied Omaments on Szűrs
The szűr, the long, felt coat, was a popular artiele of
clothing from the end of the 14th century also in HajduBihar county. Shepherds, farmers, peasants, distinguished
burghers wore it alíke. The colour of the felt the szűr was
made of and its decoration was to show the rank, sometimes even the occupation of its owner. Agricultural labourers wore brown, grey and black szűrs, farmérs and burghers preferred black colour with less ornarnent. The szűrs
different herdsmen wore varied greatly, too.
There were two methods of decorating the szűr: either
with felt applications in colours different from the eloth
of the szűr or embroidering it in coloured wool yarns.
First felt application appeared on the szürs, at the begínning only as a simple searn. From the beginning of the 19th
century embroidered szűrs carne into general use and from
the 1870s, starting from the Bihar region, the so-called felt
flowered or appliqué szűrs carne into fashion.
The applique tnmming technique means that pieces of
felt in colours different from the eloth were sewn by
machine onto the szűr, first without any pattern, later in
the form of felt flowers cut out beside the sewing. The
most popular motíves were carnation and leaves serrated by
scissors. Craftsmen strove to work every inch of the surface
with the fmest details, fill it out with tiny, pinked pattern
and create a composition of the motives. The use of dífferent colours was characteristic of the workshops.
1-2.
3-4.
5.
6.

Szűr from Hajdúböszörrnény
Szűr with black-red-blue application (Made by tailor
of szűrs Lajos Erdélyi. Derecske)
Side pattern of szűr from the Bihar region with coatof-arrns application (Made by Mrs. Károlyné Kovács,
tailoress of szűrs, (Debrecen)
Side pattern of SZŰI with coat-of-arms application
from the Hajdú region (Made by Mrs. Károlyné
Kovács, tailoress of szűrs, (Debrecen)

Szűr-Applikationen
Vom Ende des 14. Jahrhunderts an war der Szűr auch im
Komitat Hajdú-Bihar ein populares, viel getragenes Kleidugs
stück. Hirten, Landwirte, Bauem und niedere Stádtebürger
trugen ihn gleichermassen. Die Farbe des Szűrstoffes und
der Schmuckaufsatz waren in dieser Zeit, in der dem Beruf
des Tragers eine wichtige Spiegelfunktion zukam, ein wichtiges Statussymbol. Die Feldbauem bevorzugten braune,
graue oder auch schwarze Szűre, die Landwirte und Bürger
trugen weniger stark verzierte schwarze Szűre. Sogar die
Szűrtrachten der Hirten waren von einander abweichend.
Der Szűr wurde auf zwei verschiedene Weisen verziert:
durch einen von der Grundfarbe im allgemeinen verschiedenfarbigen Stoffaufsatz einerseits und mit unterschiedlichen farbigen Wollgamstickereien
andererseits.
Zuerst
wurden als Schmuckelemente Aufsatze oder Apllikationen
angebracht: Anfánglich die Borde nur sáumend, in einfacher
Tuchnahtechník, wurden die appIizierten Szűre zu Beginn
des 19. Jahrhunderts schon universeller und schliesslich von
den 70er Jahren ausgehend verbreitete sich der sogenannte
"blumenverzierte"
(posztóvirágos ), womit der aufgesetzte
oder appIizierte Szűr gemeint ist.
Das WesentIiche der Applikationstechnik
ist, dass mit
der Nahrnaschine von der Grundfarbe verschiedene, farbige
Stoffmaterialien
auf den Szűr aufgenáht wurden. Dieses
geschah am Anfang noch ohne Muster, spater dann mit
maschinell zugeschnittenen Blumenmustern. Die beliebtesten Schmuckelemente wurden gezackte Borde und ausgeschnittene Nélken und Blátter. Die Meister trachteten
danach, jedes noch so kleine Teil der zu verzierenden
Flache mit winzigen, gezackten Mustern auszufüllen, wobeí
sie mit preziöser Sorgfalt ans Werk gingen, um die jeweilige
Kompositionsstruktur
umzusetzen. Es bildeten sich auf
diese Weise charakteristische Werkstatten heraus, die sích
durch die zur Anwendung gelangten Farbe bei den AppIikationen unterschieden.

1-2. Hajdúböszörményer
Szűr
3-4. Szűr mit schwarz-rot-blauem
Applikationsmuster
(eine
Arbeit
des Szűr-Schneidermeisters
Lajos
Erdélyi)
5.
Mittelteil eines Biharer Szűrs mit Wappenapplikation
(eine Arbeit
der verwittweten
Schneidermeisterin
Kovács Károlyné)
6.
Mittelteil eines Hajdúságer Szűrs mit Wappenapplíkation (eine Arbeit der verwittweten
Schneidermeisterin
Kovács Karolyné)
Haxnazmsre yxpameaaa searepcxax

KpeCTMlHcKHx

apMJI-

KOB

HalfIDIaJI c KOHIJ;a XIV sexa BelITepCKRH apMHK CUHOBRTCH norrynspnsrsr
BR,lJ;OM oneacnsr
R B o6JIacTR
Xaány-Baxap.
Ero HOCIIDR R rracryxa, R KpeCTbHHe, R
3a)I(HTOlfHble CJIOR CeJIbCKOH MeCTHOCTRR aaarasie ropo)I(aHe. Ilser cyxna, R3 KOTOporo IlIIIDCH apMHK, a TaK)I(e
opnassear
yKa3bIBaJIR Ha npaaanneaorocrs
K TOMy IIDR
RHOMy COIJ;RaJIbHOMYCJIOlO IIDR 3aHHTRlO, pesrecny. 3eMnenensusr npennosarana
xopaxaeasrá,
cepsrá IIDR lfepHbIH
UBeT apMHKOB, saxorrouasre
)I(e KpeCTbHHe, X03HeBa,
ropoxaae
- MeHee yxpamessni
apMHK sepaoro
usera.
ApMHKR pa3HhIX nacryxon
TaK)I(e pa3JIRlfaJIRCb Me)l()J,y
C060H.
BelITepCKRH apMHK yKpaUIaJICH ,lJ,BOHKO:npexcre scero
opaasrearora.
OTJIRlfalOIURMCH no usery OT OCHOBHoro
IJ;BeU apserxa,
BO-BTOpbIX, BbIllIRBKOH llIepCTHHOH HRTKOH pa3JIRlfHhIX UBeTOB. Caaxana apMHKR OT,lJ,eJIbIBaJIR
npocroá
armnmcauaeá
R HaKJIa,lJ,KaMR; Ha nepnsrx rropax
3TO 6bma npocraa
KaaHTOBKa xpaes cyxna. C nasana
X I X sexa CTaJIR rronysars pacnpocrpaaenae
asnuarsre
apMHKR, a 3aTeM c' 1870 rona B BHXapCKOH 06JIaCTR MO,lJ,HhIMR CTaHOBHTCH arrITJIRKaIJ;ROHHble apMHKR c HaKJIa,lJ,HhIMR IJ;BeTaMRR3 cyxaa.
Cyrs arrITJIRKauROHHOro MeTO,lJ,aCOCTOHJIaB TOM, xro
c rrosroutsro UIBeHHOH MallIRHhI Ha CyKHO HallIRBaJIOCb

cyxoanoe
yxpaureaae,
OTJIH'laWmeeCH no UBeryor OCHOBnoro usera apsonca, a n03)1(e HalllHB3JlHCh nsrpeaaaasre H3
cyxaa pa3JIH'lHbIe uaersr. HaH60JIee nonyJIHpHbIMH ane- .
MeHTaMH yxpaureaas
6bIJlH rB03AHKH H JIHCrhH, nOAPy6neasue HO)I(HHUaMH no KpaHM. Macrepa c WBenHpHOH
rO'IHOCrhW CrpeMHJlHCh orrtenars KIDK)J;yw xacrs nosepxaocra apsonca, nOAJIe)l(ameH OrAeJIKe, COCTaBJIHH H3
rronpyöneaasrx HO)l(HHuaMH yaopos uensre KOMl103Hll;HH.
UBer
cyxoaaoro opaaereara CraHOBHJICH. "BH3HrHOH
KapTO'lKOH" OrAeJIhHOH MacrepCKoH.

1- 2. Bearepcxaá apMHK (Xaányőecepraeas)
3-4. ApMHK c qepHO-KpacHo~HHHMH y30pHbIMH HaKJIaA-

5.

6.

KaMH.
Paöora Macrepa Jlaáoura 3PAeH (MeCre'IKO IlepesKe)
<l>parMeHr 6HXapcKoro
apsonca c repöoxr. Paöora
BAOBbI KOBaq KapoHH3 (Ileöpenea)
<l>parMeHr xaányurarcxoro
apsonca c HaKnaAHbIM
repöoss. Paöora BAOBbI KOBaq KapoHH3 (Ileöpenea)
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