
anyagb61 keszult az ezustgombos kabat
es melleny az abrazoJt Ferrin az 0 csiz-
manadragja zsin6ros, ezt az anyagot
"deutsches Blau"-nak, nemet keknek
hivtak. Kezeben baranybor kucsma.

mellenye regi megnevezes szerint "Brei-
tigamleibl" azaz "volegenymelleny" ne-
ven ismert. Manherz nemet viseleti kezi.
kbnyvet bo magyar bsszefoglalas zarja
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A kbzelmultban jelent meg az Ebtvbs felvetel szerint hajviseletuket 8-16 fo-
Lorand Tudomanyegyetem Germanisz- natbal is keszftettek, ezt aztan dfszes fe-
tikai Intezete vezet6jenek, Karl Manherz sO fogta bssze, szfnes szalaggal kbtbttek
professzornak Boros Marietta tudastar- meg, vagy kontyba fogtak bssze" Kulbn
saval kbzbsen frt munkaja. a magyaror- erdekes a ferfi melleny, "Leibl", melyet
szagi nemet nepviselet eddigi legalapo- a rekonstrukcias rajz szerint Fekete
sabb, nyomdai kivitelben is peldasan posztabal keszftettek, magasan zarada,
szep bsszefoglalasa. A dfszes kezikbnyv alia galler dfszftette, de f6 erteke a mel-
(a Nemet Intezet es a Pytheas Kiada ki- lenyt diszft6 fem- rez- vagy ezust gomb-
advanya) mintegy .} 50 ev eddigi nepraj- sor volt. Ezek a gombok aparal fiura
zi kutatasait bsszegzi. Kulbn er6ssege, brbkl6dtek, meg a vegrendelet szbvege-
hogy elkulbnftve targyalja a ferfi visele- be is bekerultek.
tek es a n6i viseletek egysegeit. A kbnyv 39. lapjan az 1920-as evek-

Korabeli forrasok alapjan szal a bol harom kulbnbbzo fajta ferfibltbnyt
18-19. szazadi nemet viseletr61. Meg- 6rzbtt meg a fenykep. A fotazas vasar-
tudjuk peldaul, hogy a ferfiak a harom- nap delutan lehetett, a nagyapa koru
szbgletu kalapot hamarosan magyar ferfi kerek kala pot, gombos mellenyt es
formajura csereltek, mert a szokatlan csizmanadragot vise!, a kbzeps6 sze-
format csufoltak. Egyes videkek meg a replo ruhaja varosi, 0 bizonyara Pesten
magyar hfmzett szOTt is atvettek, peldauJ dolgozott, a paszomanyos csizmanad-
a XIX. szazad vegetol a soroksariak. Ba- fagot viseli, de mar ketsoros mellennyel
juszt a mult szazadban nemet kbzse- es puha ferfikalappal.
gekben csak a bfra hordott -ezt ma- A kbnyv kulbn erteke Grynaeus 1st-
gyar sajatossagnak tartottak -, de 0 is vanne Papp Emilia 36 szfnes nepviseleti
levagatta, ha megvalt a hivatalatal. Ku- akvarellje, ebbol ketto budabrsi. A noi
Ibn fejezet szal a fejfedokrol, telen aba- portre fiatal not abrazol, hajaban rozma-
ranyb6rb61 keszult kucsmat a budabrsi- ringag, melyet mirtuszkoszoru rbgzft.
ek is hordtak. Ferfiak hajviseleteben is Mellenye fekete anyagbal keszult, ket
elofordult a fonott ustbk, van raja buda- vegz6dessel hatul, kilatszik alala a hires
brsi adatunk is a mult szazadbal. Abu- razsaszfnO vallkendo, imakbnyv es ra-
dabrsi asszonyok egy 1909-es fenykep- zsafuzer van a kezeben.. Kek poszta


