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Csizlnaruha, golnbos Inelleny,
rulnburgi koteny

(Jegyzetek a budaorsi nepviseletr6l)

A kozclmullban crdekes ruhaegyiit- huszarruhan) es vegig apr6 femgom- fikabat hajt6kaja maradt mar csak he-
lesscl gyarapodott a Helytorteneti bok diszitik az oltozekhez tartoz6 mel- gyes, katonas, de a szab6 kis barsony-
Gyujtemeny neprajzi anyaga. Dr. Luntz lenyt is. Val6ban huszamadr~gra emle. diszitessell~tta el. A ferfiak nyakkend6
Ottokar a Heimatmuseumnak adoma- keztet a vitezk6teses csizmanadr~g is, nelkiili feher inget viselnek, s a h~rom
nyozta any6sa, nehai sziiletett Eber- peremen csikkal. 6riz a Helyt6rteneti aII6 alak egyike a francia forradalom 6ta
hardt Maria ruhatarat. Gytijtemeny egy olyan felvetelt is, ahol terjed6 hosszu pantal16t viseli, tehat

Mindez azert is kiil6n ertekes, mivel a csaladf6 fejen a XVIII. szazadi siivegre mar a budaorsi ferfiruhazat is valtoz6-
igy tudjuk ki volt a tulajdonos, milyen emlekeztet6 hajtott kucsmaszeru f6fed6 ban volt. Egy ruhadarabon azonban
oltozck tartozott a koznapi, milyen az talalhat6. Tdbb felveteliink van a bud a- nem valtoztatott az irigy ront6 id6 sem,
unncpi ruhatarhoz. Ez az 61tozek ma orsi musketas disz6rsegr61 is, az 6 oltt>- es ez a ferfiakt61 is hordott kekfest6ko-
mar tortt?nelmi emlek. zekiik is ketsoros, femgombos kabat, vi- teny, a "fiatta" -ez a darab eredetileg a

Az 1946-os szctsz6ratas megtepazta tezkoteses nadrag es porge -kis kari- sz616kben, a kertmunkakhoz volt szo-
a val aha cgyseges budai hegyvidek (Of- maju -Kossuth-kalapra, vagy mult sza- kasos, de tavaszt61 6szig elmaradhatat-
ncr Bcrgland) ruhaviseletet, ma mar zadi csendbiztosi csak6ra emlekeztet. Ian koznapi viselctnek szamitott.
csak. peldaul az id6sebb asszonyok Csizmajuk e felveteleken is kemeny Az asszonyok hordtak es hordjak
rijak a kockakra vasalt rumburgi ko- szaru borjub6r csizma, a porge kalapot legtovabb a sokszoknyas -rumburgi
tl:'lyt. A Hei~~tmuseum tobb szaz da- az alkalomra odaer6sitett vir~g disziti. k6tenyes es ketfele f6k6t6 fomlaju fej-
rabos fot6gyu}temenye azonban meg- Susanna Karly-Berger kutatasai szerint kend6t. Meg akkor is viseltek, amikor a
6rizte azokat a vonasokat, melyek a a ferfiruha a szazadfordul6ra, az I. vi- fot6kon a p~rjuk mar pantall6ban jart.
XVIII. szazad eleje 6ta e taj oltozetere laghaboru utani id6kre fekete szmuve Igaza van Susanne Karly-Bergemek, a
}('llcmz6k lehettek. Az Augsburgban el6 valtozott. Tegyiik hozza, hogy 1920 ta- budaorsi nepviselet mar tortenelem. De
-budaorsi szarmazasu Susanna Karly- jat61 elmaradozik mar a gombos mel- az III yes Gyula Gimnazium szakkorosei
Berger a Suevia-Pannonica 1992. evi kt>- leny is. Ritschmann S.-ne fcnykepesz Bu- a most megszerzett n6i ruhaanyag alap-
te~e?en szeJes kutataso~on alapu~6 nep- do.ars je~zessel ellatott felvetelen a ferfi- jan hitelesen feldolgozhatjak a hagyo-
ra}ZI tanulmanyt tctt kozze. EgYlk fon- fe}fed6ls mar szalagos puhakalap, a fer- manyos budaorsi n6i viseletet.
tos aJapgondolata az, hogy a ferfioltt>-
zckct nagymcrtckben befolyasolta a.magyar 

huszarsag ruhazatanak minta-
ja, szabasa, es annak kek szine. Amit a
katonaidejiiket Jetoltott hegyvideki
svab ferfiak utanoztak, az az eredetileg
kek szinu csizmaruha lehetett, mclyet
gombos (iinnepi alkalommal eziist-
gombos) melleny es zsin6ros csizma-
nadrag egeszitett ki.

A kozelmultban megjelent kcpes-
konyvemben -a Budaars-Wundcrsuch
~ cim kepes albumban magam is

lctettem egy fiatal hazaspar al16ke-
pct, aha! a ferfi iinnepi kabatjat ket sor-
ban hat-hat nagy eziistgomb disziti. A
kabal hajt6kaja hegyes, lehajtott (mint a


