
Vendéglátás-történeti állandó kiállítás 

 

Ez a kiállítás élő példája annak, hogy hétköznapi emberek hétköznapi tárgyai is különleges értéket 
és örökséget jelenthetnek számunkra. A 19. és 20. század fordulójáról sok mindent tudunk, de 
más dolog könyvben, vagy újságban olvasni dolgokról, mint látni azokat saját szemünkkel.  

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum új kiállítása az 1900-as évek elejének 
hétköznapi életéről az akkor élt emberek szokásairól nyújt érdekes tájékoztatást. 

 

A kiállítás tizenhárom teremben mutatja be a 19. század utolsó és a 20. század első évtizedeinek 
vendéglátási szokásait. A rendezők olyan tárgyakat sorakoztatnak fel, amelyek abban az időben a 
hétköznapok részét képezték, süteményes jégszekrényt, morzsalapátot és seprűt, sörszámláló 
tányért, zenegépet, lombikos kávéfőzőt, padlókefét, korabeli fürdőruhát és szalmakalapot, 
szalvétaprést, meggymagozót és a felsorolást természetesen még lehetne folytatni. 

 

 
Cukrászműhely 

 

Az időutazás egy cukrászműhelyben kezdődik, ahol megismerkedhetünk azzal, hogy mi is a 
különbség a hűtő- és a jégszekrény között, a munkaasztallal, ami a cukrászsegéd fekvő helye is 
volt egyben. Láthatunk századfordulós bonbonformákat, fagylaltgépet és szaloncukorpapír-rojtozót. 



 
Cukrászda 

 

Aztán átmehetünk a cukrászdába, ahol cukrászkisasszony fogad minket az egykori Fő utcai Friedl 
cukrászda pultja mögött. Az eredeti berendezés vitrinjeiben számos, iparművészek által tervezett 
süteményes és bonbonos doboz található, valamint a különböző felszolgáláshoz használatos kellék 
között felfedezhetünk egy Krampampulis poharat is 

 

 
Vendéglő 



 

A következő terem a vendéglők és éttermek világát idézi, egy kerthelységet és egy belső teret 
bemutatva. Itt megtudhatjuk, hogy mennyi a sör ideális felszolgálási hőmérséklete és azt is, hogy 
minden rendes ember nyolc sör után már hazamegy, mivel az elhelyezett sörszámláló tányéron 
csak nyolc osztás van.  

 

 

 

 
Kávéház 

 

A kellemes muzsikájú kávéházban a pénztárgép mögött ülő kasszírnő fogad miket, ahol egy kis 
pihenés közben újságot is olvashatunk, felfedezhetjük a New York Kávéház egykori asztalát, amin 
Major Henrik karikatúrái személyesítik meg Heltai Jenőt, Karinthy Frigyest, Nagy Endrét, Molnár 
Ferencet és Gábor Andort.  

 

Továbbhaladva már egy szállodai recepción találjuk magunkat, ahonnan a Grand Hotel Hungária 
egyik szobája tárul elénk, a maga elegáns és díszes berendezésével. A teremben elhelyezett 
érintőképernyőről pedig nem csak Budapest, hanem egy-egy vidéki város leghíresebb szállodájáról 
is megtudhatunk érdekességeket. A következő három terem az éjszakai életet, a fürdőkultúra, a 
pihenési és nyaralási szokásokat járja körül, valamint a vasúti és vízi közlekedést a maga sajátos 
vendéglátó funkcióját kihangsúlyozva. 

 



 
Szállodai szoba 

 

Az utolsó teremsor egy középpolgári család otthonába enged betekintést, akik éppen vendégeket 
várnak, így az ebédlőasztal eszerint van megterítve. Megtudhatjuk, hogy az asztalnál mit illik és 
mit nem, hogy mikor használtak szalvétagyűrűt, és hogy a Nagy Ebédnél milyen sorrendben ették 



a fogásokat. Betekintést nyerhetünk a család fürdőszobájába és kamrájába is, ahol a különböző 
fűszereken és elvihető recepteken kívül szemügyre vehetünk egy 1905-ös meggybefőttet is. A 
kiállítás egy jól felszerelt konyhával zárul, ahonnan egy kis cselédszoba is nyílik, amiről azért 
érdemes megemlíteni, hogy egy igen megbecsült cselédnek készült. 

 

 
Ebédlő 

 

 
Konyha 


