
POSTAKOCSI

Két városnév olvasható a postakocsin, írd ide!

              

Egyik Bécs, a másik Buda német neve.
Szerinted miért volt ráírva a postakocsira ez a két név?

Ha te a hétvégén Bécsbe utaznál, milyen járműre szállnál?

Nézd meg alaposan a postakocsi előtt álló hölgyek bieder-
meier stílusú ruháját! Szerinted mitől ilyen tartású a szok-
nyájuk? (A kép segít!)

Szerinted hány ilyen szoknyás hölgy fért bele egy ekkora 
postakocsiba?

A következő állomáshoz  
kövesd a narancssárga nyilakat!



KEWPIE

A következő állomáshoz  
kövesd a zöld nyilakat!

Ebben a vitrinben rejtőzik Kewpie (ejtsd: kjúpi) baba, aki 
100 évvel ezelőtt nagyon kedvelt képregényhős volt 
Amerikában. (Akárcsak Superman és Batman kicsit ké-
sőbb). Kézbe vehető porcelán figurája annyira népszerű 
lett, hogy az első babagyár után rövidesen 21 német gyár 
foglalkozott a gyártásával!

Keresd meg a vitrinben (ruhában van!), és rajzold a képre 
jellegzetes szemét, és huncut mosolyát!

A Kewpie baba nevét a római szerelem is-
tenéről kapta. Az istenség nevének betűit 
itt látjátok összekeverve. Hogy hívták?

U D  P  I  K  O       
Nyissátok ki a fiókot, hogy megnézhessétek az 
eredeti képregényt! Hogy hívták a képregény 
rajzolóját?



SZALONOK

A következő állomáshoz  
kövesd a kék nyilakat!

Régebben minden előkelő lakásban volt egy helyiség, 
ahol fogadták a vendégeket. Szalonnak nevezték. A 
szalon berendezése mutatta meg, hogy ki mennyire 
jómódú és előkelő.

Nézd meg figyelmesen a zöld nyíllal jelölt 3 szalont, és 
válaszolj a kérdésekre!

Volt a szalonokban egy bútor, ami kimondottan arra szol-
gált, hogy megmutassa fényűző tartalmát a vendégeknek.  
Melyik lehet az? Húzd alá a helyes választ!

könyvespolc 

vitrinszekrény

gardróbszekrény

fiókos szekrény

utazóláda

kanapé

Mik voltak azok a tárgyak, amelyeket ebben a bú-
torban a vendégek elé tártak?

Van még valami, ami szintén mindhárom szalonban megtalálható, és 
nagyon fontos szereplője volt a szalonoknak. Mi az?

Az előkelő lányokat otthon taníttatták régebben. Minél szebben 
tudott egy fiatal lány játszani a hangszeren, annál több kifizetett 
zeneórája volt valószínűleg - tehát ezzel is a család gazdagát bi-
zonyították.

Ti tudtok valamilyen hangszeren játszani?

Te mit szoktál megmutatni a szobádban, ha vendé-
geid érkeznek?

 



EGY KIS BABATÖRTÉNET

A következő állomáshoz  
kövesd a lila nyilakat!

Fordulj meg, és nézd meg a há-
tad mögötti vitrinben Lucie-t, 
aki a hintaszékben ül! Ő már 
biszkvit (kétszer égett – két-
szersült) porcelánbaba.

Melyikőjüknek milyen hátrányai vannak szerinted? Kösd össze a képekkel (egy kifejezést több helyre is húzható)!

viasz fej, bőr test mázas porcelán fej, 
bőr test

biszkvit porcelán fej, 
bőr test

Ebben a vitrinben látható egy újabb babatípus, akinek az 
a fő jellegzetessége, hogy arcvonásait valódi személyekről 
mintázták! Őket karakterbabáknak nevezzük! 

A kis képek alapján keresd meg Marie-t és Waltert, akik 
megőrizték egy kislány és egy kisfiú arcát hosszú időkre!

Kövesd a kék nyilat tovább!

Itt egy pólyában láthatod a kiállítás egyik legrégebbi babáját! 
Napóleon korából, az 1800-as évek elejéről való, feje és keze vi-
aszból, teste bőrből készült. Anyukája, Ilma jóval fiatalabb,1840 
körül mázas porcelánból gyártották.

könnyen törik elolvad a kályhánál összekócolódik a haja

lekophatott az arcfestése túlságosan csillog az arca nem lehet változtatni a frizuráján

nem hajlítható keze-lába kényelmetlen alvótárs lenne



A TÉREN

A következő állomáshoz  
kövesd a piros nyilakat!

Régen, nagyobb városokban elterjedt volt egy szerkezet, amit itt láthatsz a téren.
Furcsa nevét az alábbi rejtvény megoldásával kapod meg.

1. Nincstelen, aki az utcán pénzt kéreget.
2. Apró hangszer, amibe ha levegő áramlik 

éles hangon szól.
3. Ezzel fizetünk a boltban.
4. Az út, amin városban járunk-kelünk.
5. Paraván mögé bújva apró szereplőkkel 

történeteket játszik el.
6. Bármire szereled, az gurulni fog.
7. Kellemes hangok sora.
8. Fejfedő, amit úriemberek vagy hölgyek 

hordanak.

1. L D
2. S

3. Z
4. U C

5. B
6. K K
7. E E

8. K P

Ha megvan a megoldás, ezzel a szóval egészítsd ki az alábbi szöveget!

A    egy kerekeken tolható hangszer, mely főleg nagyobb városokban terjedt el, 
hadirokkantaknak, koldusoknak szolgált kenyérkeresetül. Egy zárt szekrény, amelyben henger és sípok rej-
tőznek. A henger forgatókarját kurblinak hívják, amit a  snak egyszerűen csak 
tekernie kellett, és az máris játszotta az előre beállított dallamot. 
A kiállításban egy olyan játék zeneszerkezetet látsz, ami szintén kurblival hozható működésbe: 
a     muzsikájára táncolni kezdenek a bábszínház figurái.



AZ OLTáRNáL

A következő állomáshoz  
kövesd a barna nyilakat!

Hasonlítsd össze egy mai esküvői viselettel! Húzd a viseletekhez a megfelelő kifejezéseket!

100 évvel ezelőtt divat volt bálba vagy esküvőre díszmagyar ruhába öltözni. Egy ilyen viseletet lát-
hattok ezen a két babán itt az oltár előtt.

Csizma

Csokornyakkendő

Fátyol

Főkötő (női korona szerű fejdísz)

Diadém (apróbb fejdísz)

Aranyzsinór díszítések

Díszes kalap

Fehér ing

Szabadon hagyott vállak

Vállra dobott díszes kabát

Sok feltűnő gomb

Az esküvőn kívül milyen eseményt játszhattak el gyakran a kislá-
nyok egy ilyen játék-oltár előtt?



ÜZLETRŐL ÜZLETRE

A következő állomáshoz  
kövesd a sárga nyilakat!

A szatócs mai nyelven kiskereskedő volt, aki vegyesboltjában élelmiszert és különböző háztartási 
kellékeket árusított és italokat mért ki.

Írd ide mi mindent lehet kapni Minka asszony szatócsboltjában:

Régen − francia elnevezés után 
– masamódnak hívták a kalapos-
nőket, akik valóságos kalapkölte-
ményeket készítettek. Selyem- 
vagy bársonyszalaggal, habos 
tüllel vagy csipkével, színes tol-
lal, madarakkal, virágokkal vagy 
gyümölcsökkel díszítették őket.

Jártál már kalapboltban? Ma milyen 
gyakran hordanak még ilyet az embe-
rek szerinted? És mi a helyzet a sap-
kákkal? Te követed a sapkadivatot?

Karikázd be a képek közül azt, amelyiket árulhatná 
egy masamód!

És most sétáljatok át a masamódhoz! 
Hogy az ki lehet? Lépjetek jobbra!

A szatócsbolt jellegzetessége a 
rengeteg fiók, amibe a különféle 
áruk kerültek.

Számold meg, hány fiókot látsz!

Szoktál a szüleidnek bevásárlásnál segíteni lemérni a zöldségeket? Elboldogulnál ezzel a fajta mérleggel, 
amit itt látsz?
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