
Életmód

1. Utazás

– Készítsd el az ismertetés vázlatát a már gyakorolt formában!

2. Öltözködés

– Fogalmazz meg 4 kérdést, amire az ismertetésben
található egyes részinformációk adják a választ!

A magyar paraszt öltözködésének különlegessége, hogy az úgynevezett vászongatyát nyáron felsôruházatként viselte. Jel-
legzetes öltözék továbbá a cifraszûr, ami 1848 után nemzeti jelképpé vált, ezért az önkényuralom tiltotta a viselését.
Ugyancsak tiltották a sarkantyút, holott ennek elhelyezése a török eredetû csizmán általános volt korábban is. Kedvelt ru-
hadarabnak számított a dolmány, a nôknél pedig elterjedt a vállkendô, amelynek viselését a lelkipásztorok igen erkölcsös,
szemérmes dolognak tartották, s így ösztönözték is. A subát az Alföldön és a Mátraalján hordták a pásztorok.

A 19. század elejéig még a nemesek sem utaztak Pest-Budánál messzebbre. Aki – például testôrként – Bécsig eljutott, élete
végéig mesélte élményeit. A külföldi utazás igen ritka volt, legfeljebb egy-egy nem túl távoli fürdôhely jöhetett szóba. 
Ha mégis útra keltek, nem fogadókban szálltak meg, hanem más nemesi családoknál: a vendéglátásnak ez a módja ter-
mészetesnek számított. Ennek oka az is lehetett, hogy az igényesebb utas nem is talált volna magának megfelelô szállo-
dát. A reformkorban a nemesek már gyakrabban fordultak meg Pesten és Bécsben, az arisztokraták körében pedig divattá
vált az utazás: Széchenyi István egész Európát bejárta. Reformjaival, kezdeményezéseivel (például: hajózási társaság, híd-
építés) mások utazásait is igyekezett könnyebbé tenni: érthetô, hogy 1848-ban ô lett a közlekedési miniszter.
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3. Táplálkozás

– Húzd alá az ismertetés legfontosabb kulcsszavait, majd írd ki ôket az alábbi vonalakra! 
Takard le a szöveget, és próbáld meg, el tudod-e mondani a lényeget a kiírt kulcsszavak alapján!

4. Egészségügy és higiénia

– Ma miben más a helyzet? Fogalmazz 4 rövid, tényszerû mondatot, amely megmutatja az
azóta bekövetkezett változásokat!

Ma 

Napjainkban 

Korunkban 

A 21. században 

Az orvosi ellátás szegényes volt: bár a 19. század elején megépültek az elsô kórházak a megyeszékhelyeken, ezek mind-
össze 10-20 ággyal mûködtek, így a betegség ilyen módon való kezelése szinte ismeretlen maradt. Helyette a népi gyógy-
módokat alkalmazták még a nemesek is: gyógyfû, füstölés, párolás, tea, paprikás pálinka. Pedig a fejlettebb egészségügy
elkelt volna a korabeli tisztasági viszonyok és járványok közepette. A városokban ugyan a 19. század elejétôl rendszeres
volt az utcaseprés és a szemétszállítás, a pesti Duna-parton vásárok alkalmával még a reformkorban is halmokban állt a
trágya és a szemét. A földbe ásott emésztôgödrökben gyûjtött ürülék a kutakat fertôzte, és gyakran okozott tífuszjárványt.
Vízvezeték alig volt, többnyire szûretlen folyóvizet vagy ásott kutak vizét itták. Jellemzô az 1831-es kolerajárvány kap-
csán kiadott körlevél: ajánlja a test hetenkénti megmosását, és hogy az állatokat ne engedjék a lakóhelyiségekbe. A hatal-
mas mocsarak maláriát terjesztettek, amely még az 1840-es években is népbetegségnek számított. Gyakori volt az állatok
által terjesztett veszettség és a vitaminhiányból eredô skorbut is. Jellemzô a viszonyokra, hogy az árvízi hajósnak, Wesse-
lényi Miklósnak 12 testvérébôl egy sem érte meg a felnôttkort.

Az ôsi étek, a kenyér mellett a másik liszt alapú ennivaló, a tészta a 19. században terjedt el Magyarországon. Itáliából ju-
tott hozzánk, s a század második felében már átlagosan 60 kg-ot ettek belôle évente a magyarok. A század elején a hús-
fogyasztás is jelentôs volt: a katonák napi fejadagjául fél kilót állapítottak meg. A késôbbi évtizedekben alighanem csök-
kent a húsfogyasztás, s a hús ünnepi étellé vált. Gyakran ették töltött káposztaként, az Alföldön pedig pörköltként. Ami
az evôeszközöket illeti: a külön tányér csak a 19. század közepén terjedt el. Korábban egy tálból evett a család – viszont
mindenki a maga kanalával. A villa pedig csak a 20. században vált általánossá.
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Szorgalmi feladat szörfözôknek
Járj utána a Néprajzi Múzeum Táplálkozásgyûjteményében, milyen különleges technikájú gasztronómiai
eszközöket ôriz az intézmény! neprajz.hu

A Kölcsey-kúria konyhája
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