
Parasztok Életmódja a Reformköveteléseken Túl 

Lakhatás és Ruházkodás 

Mindennapi Kenyerünk 

     Egyre több értelmiségi támogatja, sőt követeli a paraszt-földesúr viszonyok 

megváltoztatását. Ugyan ennek az ötletnek a támogatottság-mértéke emberről emberre 

nagymértékben változik, az tagadhatatlan, hogy az értelmiség egyre inkább harcba száll egy 

alattuk lévő réteg, a parasztság jogainak kibővítéséért. Azonban ez a lelkesedés általában nem 

jár együtt a paraszti életmód mély ismeretével. Ennek az az oka, hogy a paraszti fejlődést 

mindössze egy szükségszerű lépésként látják egy kevésbé kötött gazdasági forma felé, amihez 

nem szükséges tudás a pórnép mindennapi életének ismerete. Mi, a Mindennapi Kenyerünk 

tudósítói azonban úgy gondoljuk, hogy a paraszti életmód politikától független megismerése 

segíthet a politikai kérdések megválaszolásában. Bár közvetlenül nem kötődik az örökváltság 

kérdéséhez, a mindennapi paraszti életvitel feltérképezése segíthet megérteni, hogy mi a 

gyakorlati helyzet most a parasztokkal és egyes rendeletekkel milyen módon változna ez a 

helyzet a jövőben. Azaz, véleményünk szerint egy 

átfogó kép a paraszti életmódról segíthet a 

jogviszonyi viták jobb megértésében, sőt 

megnyerésében. Ezt a képet kívánja ez az ötcikkes 

sorozat olvasóinkban megalkotni, ahol kéthetente 

két-két pórnépi életmódbeli részletet mutatunk be. A 

mai első, sorozatindító résznek a témái: a paraszti 

lakhatás és a paraszti öltözködés. 

     A jobbágyi életmódra általánosságban jellemző az alkalmazkodás: pénz hiányában legtöbb 

tulajdonuk elkészítésében vagy megvásárlásában kénytelenek a lakóhelyük korlátjait 

figyelembe venni. Ez a minta később rengeteg példában meg fog jelenni, azonban sehol sem 

olyan nagymértékű a jelentősége, mint a lakóhelyüknél. A 

parasztoknak, mivel nincs számottevő pénzük, kénytelenek 

a helyi anyagokból házat építeni. Ez az oka annak, hogy az 

Alföldön mind mai napig a sárból tapasztott vályogház a 

domináns paraszti háztípus. Az egyszerű házak hármas 



tagolásúak és soros elrendezésűek: az utca felé a vendégszobaként funkcionáló első- (vagy más 

néven tiszta) szoba néz, majd ezt követi befelé a konyha (újabban kamra is néha kiegészítheti) 

és a legtöbbször hálóhelyként és étkezőként funkcionáló hátsószoba. Ha a gazda módosabb, 

akkor belső telkén sokszor található tornác illetve más kiegészítő épület (pl. istálló) is. 

     A paraszti házak sokkal kevésbé kényelmesek, mint a polgári lakóházak vagy nemesi kúriák. 

Illemhelyek vagy éjjeli edények itt nincsenek: a parasztok a dolgukat a trágyadomb mellett 

végzik el. Faggyúgyertyával világítanak a más, 

elegánsabb méhviasz gyertyák vagy a vadonatúj 

gázvilágítás helyett. A fűtés vályogból készült 

kemencével (az Alföldön búbos kemencével) történik, 

sőt sokszor még a kémény is nyitott, ami miatt a füst a 

házon keresztül ér ki a szabadba (ez nagyon 

tűzveszélyes).  

Belső kinézet dolgában is sokkal puritánabb a paraszti ház, mint előkelőbb társai. Itt a vagyon 

mértékét a nemesi mennyezetfestés és aranyozás helyett elsősorban az ágyneműk és párnák 

mennyisége és díszítettsége adja meg. Módosabb 

gazdáknál előfordulhat, hogy akár 15-20 darab díszpárna 

van egymásra halmozva a tisztaszobában. Ezeket a 

párnákat sosem használják alvásnál, de nagyon gondosan 

vigyáznak rájuk. A tisztaszoba mellett a bútorok típusai 

és díszítettségük is jó jelzője a vagyoni különbségeknek. 

A legtehetősebbek otthonaiban tulipánmintákkal díszített ládák, sarklócák és esetleg támlás 

karszékek sorakoznak, míg a szegényeknek legtöbbször be kell érniük egyszerű szekrényekkel 

és padokkal. Azonban összességében a legtöbb paraszt szerény körülmények között, sőt sokszor 

szegényen él házában, amit az életkörülményeik tökéletesen tükröznek. 

     Azonban míg a paraszti házak berendezése és elhelyezkedése legtöbbször a fenn bemutatott 

átlagosat követi, addig a ruhadarabok nemcsak tájegységenként, hanem sokszor falunként is 

eltérnek. A paraszti társadalmak szépségét mutatják ezek a kis eltérések: még a nemeseknél 

hamar kialakult egy „szabványos” viselet, addig a parasztoknál mind a mai napig találhatóak 

apróbb eltérések a ruhadarabok díszítésében. Ettől függetlenül azonban a mostani korban már 

kialakult valamiféle közös viseleti mintázat, ami egészen szabványosnak tekinthető és ezáltal 

bemutatható.  



A férfiak „átlagos” öltözete a különféle módon díszített vászonnadrág, 

amiből időjárástól függően egyet vagy kettőt vesznek fel (télen a második 

nadrág vízhatlan). A felsőtestüket általában házilag 

szőtt bő ujjú vászoning takarja el (ezekből több 

hosszúság létezik különböző évszakokra és 

alkalmakra). Ha a paraszt megengedheti magának, 

az ing fölé különfajta gombokkal díszített mellényt, 

dolmányt vehet fel. Egy paraszt férfi számára az 

ünnepi viseletet a suba jelenti: akik megtehetik, 

egész vagyont költenek rá, hogy aztán generációkon 

keresztül vigyázzanak rá. A jó csizmák ára és 

fenntartása is magas kiadásokat jelent. 

     Míg a férfiaknál a ruhák elsősorban a könnyű mozgást teszik lehetővé, addig a női ruháknál 

a szép, karcsú, de nem hivalkodó kinézet a cél. Ennek érdekében dúsan ráncolt, bő szoknyákat 

hordanak (hasonlóakat, mint a polgárasszonyok), felül pedig egyszerű, de nagyon szépen 

díszített inget. A karcsú derekat pruszlikba (mellénybe) fűzött 

fűzőn keresztül hangsúlyozzák. A parasztnők életében nagyon 

fontos a hajuk állapota: a még leányok hajadonfőtt járnak (mint a 

bal oldali képen), míg az asszonyok és özvegyek főkötőben. Az 

ünnepi főkötőviselet hasonlít a polgárhölgyek fejfedőviselésére: a 

díszítettség és hivalkodás mérete a vagyon mértékének indikátora. 

Hasonlóképpen, mint a férfiaknál, a lábbeli fajtája is tehetőségtől 

függ: a nők ünnepekor vagy piros vagy sárga csizmát hordanak, 

vagy kopogós szandált.  

Összességében elmondható, hogy a parasztok életmódjának ez az 

első, kis szelete már most rengeteg információt és érdekességet árul 

el a paraszti életmódról. Bizonyítja, hogy a pórnépi életvitel nem 

lenézendő szegénysége és egyszerűsége miatt és hogy mennyi minden apró részlet rejlik a 

parasztok világában. 

    Reméljük olvasóinknak tetszett ez a merőben új téma és cikkfelbontás. A sorozat következő 

része két hét múlva, szombati számunkban fog megjelenni. Témák: paraszti étrend és 

munkamegosztás. 
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