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Magyarország székes-fővárosa, a világszép Buda
pest száz év a latt oly ó riás módon fejlődött, hogy 
az példátlan. Talán Berlin fejlődését, emelkedését 
lehetne vele összehasonlítani, habár ez sem volna 
igazságos, m ert a S pree-parti m etropolis sokkal ked
vezőbb körülm ények között volt és van, semhogy 
B udapesttel egy sorba lehetne állítani. A nagy német 
birodalom nak ugyanis nem csak kulturális központja 
B erlin ,hanem  egyúttal az államhatalom fejének állandó 
székhelye is, körülövezve az idegen birodalmak követ
ségeinek udvaraitó l, am elyek szintén hozzájárulnak 
ahhoz, hogy Berlin nagy és gazdag legyen. — Buda
pest nem ilyen szerencsés város és mégis örömmel 
konstatálhatjuk, hogy fejlődése a minő nagyarányú, 
épp olyan egészséges is. Nagyranövésében nincs 
rendszertelenség s fejlődésének roham os fokozatában 
csak a megerősödött nem zeti élet hatalm as nyilvánu- 
lása látható.

1901. év elején je len t meg Budapest sta tisztikája 
s oly módon ism ertetjük  meg olvasóinkkal az ada
tokat, hogy abból tiszta és világos képet nyerjenek 
Budapest fejlődéséről.

Budapest épületei. Legelső s legrégibb adataink 
Pest épületeinek szám áról 1795-ből valók. Közvet
lenül a nagy francia forradalom  után, az akkori 
statisztikus 2581 épületet ir t  össze Pesten. 1820-ban 
Pesten és Budán 6859 épület állt. A következő össze
írá s t 1881-ben végezték, s csakis Pestet em lítik meg, 
a hol 4517 ház volt. M indenesetre nagy fejlődés 
1795-höz m érten, a m ennyiben az épületek száma 
nem is egy félszázad a la tt megduplázódott. 1849-ben 
a budai oldalon 4079, a pestin  pedig 5439 épület volt. 
Ez a szám elég nagy, ha figyelembe vcszszük, hogy 
1838-ban az ó riás árv íz  majdnem a város egyharm ad- 
részét elpusztíto tta. A Duna árja  évtizedek fárad
ságos m unkáját cgv éjszaka tönkretette .

A szabadságharc lezajlása után a statisztika 
szomorú. 1857-ben 4418 épület volt Pesten, 1849-től 
1870-ig Budán csak 13 házat építettek. A pesti oldal 
fejlődése nagyobb volt, m ert 1857-től kezdve, azaz 
huszonhárom év alatt 841 uj házzal szaporodott 
az épületek száma, 1870-ben Budán és Pesten 
9351 ház volt, tehát még mindig 167-el kevesebb^ 
m int 1849-ben.

Az alkotmányos élet ujjáébredése a fővárost is 
fölrázta évtizedes letargiájából. Budapest nagyarányú 
fejlődésnek indult s 1881-ben a sta tisztikus már 
10.748 házat irt össze Pest-Budán. Ez a fejlődés a 
következő tiz évben még hatalmasabb volt. 1891-ben 
Budapestnek 13.066 épülete volt s 1896-ban már 
14.628, mely az 1901. év elején 16.087 házra szapo
rodott.

Budapest lakosságának száma. 1720-ban Buda és 
Pest lakosainak száma, a katonasággal együtt csak 
12.200 lélek volt. Hatvan esztendő múlva, 1780-ban 
ez a szám m ár 35.215-re emelkedett. 1810-ben 60.259 
lakosa volt a két városnak, a mikor m ár O-Buda 
népességét is hozzászám ították. 1831-ben meghaladta 
a lakosság száma a százezret (102.702), de 1836-ban ez 
a szám majdnem ezerrel csökkent (101.752), 1857-ben 
Budán és Pesten 187.981 ember lakott. 1870-ben 
280.349, 1881-ben 370.767, 1891-ben 506.384 és 1901-ben 
713.383.

A népesség szaporodásának ezt a hatalmas 
növekedését csak akkor tudjuk kellően méltányolni, 
ha összehasonlítjuk az európai nagyvárosok népes
ségének a szaporodásával.

Az 1902. évi népszámlálás Budapesten 729.382 
lelket m utat ki.

Budapest tehát a lakosság szaporodása tekin te
tében nem is száz év alatt az első helyet foglalta el 
az európai nagyvárosok között.
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Kilátás Budáról 
a Hudoll'-rakpartra

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
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BUDAPEST, mely 1872-bcn Buda és Pest egyesi tű
séből keletkezett és a hatalmas 300 600 m éter széles- 
ségii Duna partján fekszik, Magyarország székes fő
városa, királyunk, a főrendiház, a magyar ország- 
gyűlés, az összes magyar királyi minisztériumok és 
n legfelsőbb törvényszék (Curia Regia) székhelye.

A város tiz kerületre oszlik és pedig a Duna 
jobbpartján fekszik az I. kerület, mely a Várból, 
Tabán- és Krisztinavárosból áll; a II. kerület a Vízi
város és Országút; a Ili. kér. Ó-Buda; a Duna bal
partján a IV. kér. Belváros ; V. kér. TÁi)ólváros : VI. kér* 
Terézváros ; VII. kér. Erzsébetváros; VIII. kerület József
város ; IX. kér. Ferencváros: X. kér. Kőbánya.

A város balpartja sík hom okterületre épült,

mig a jobbpart hegyes vidékével emelkedik ki. A 
város közepén látjuk a Várhegyet, a Gellérthegyet és 
az alacsonyabb Naphegyet. A Gellérthegytől nyugatra 
a Sashegy (híres borairól), a Svábhegy, Széchcnyi- 
licgy és a Jánosliegy tágas Ívben húzódnak a város 
k ö rü l; a Jánosliegy lábánál ti Ferenchalom keleti 
oldalán fekszik a IÁpótmezö és Hűvösvölgy. Ezek és 
a Duna között húzódik a Hárm ashatárhegy. A Duna 
jobbpartjának hosszában meleg gyógyforrások fakadnak, 
melyek közül két csoport válik ki és pedig a Császár- 
és Lukácsfürdőt látja cl az egyik, a másik pedig a 
Rudas- és Rácfürdőt meleg gyógyító vízzel. A Gellért
hegy alatt még a Sárosfürdő forrása van, mig még 
tovább számos magnesium tartalm ú keserűvízforrás
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lakiul. Egyél) meleg forrásokat a Margitsziget és a 
városligeti Artézifürdő szolgáltat. Kitűnő ivóvizünket 
a káposztásm egyeri vízmű szolgáltatja.

A város egyik legszebb része a Dunajiart, melyen 
újabb időben sok fényes épület keletkezett. A város 
belső kőrútja it a Vámház-, a Múzeum- és a Károly- 
körul képezik, melyeknek a folytatásaként a Váci- 
körűt egészen a Nagy körútig  húzódik. A nagy kórul 
a Lillát-, Terez-. Erzsébet-, József- és Fercnc-lcó'rulalcat 
foglalj a ni agában és n Margithidlól kezdődőié" a bal
parton a Koráros-térig húzódik, mig a budai oldalon 
a nagy kőrút Folytatását a Margit-, Krisztina- és Attila
kor utak képezik és a Margilhidtól kezdve a Gellért
hegynél végződik, a honnan a Ferenc József~hid a 
Vániliáz-köruttal összeköttetést létesít. Az összes 
cm litett körutakon villamos kocsik közlekednek.

A balparti oldalon a belső köriünktől sugár- 
szeriien a következő cm litésrcm éltó főközlekedési 
vonalak ágaznak ki: Váci-körül, Pudmaniczky-utca, 
Andr (íssy-ut, Király-utca, Ráleóczi-ut, Baross-utca, ÜllÖi-ut. 
Soroksári-utca.

Ila kirándulásunkat a Ferenc József-térnól kezd
jük, azonnal széniünkbe ölük a MAGVAK TUDOMÁ
NYOS AKADÉMIA palotája, mely a LÁNCHID-tól 
jobbra  fekszik. Az akadém iát 1825-ben Gróf Széchenyi 
István alap i to l ta ; célja a m agyar nyelv és tudomány 
művelése a thcologia kivételével. A földszintes csarno
kot elegáns, vegycsszinü márványoszlopok díszítik

Tudom ányos
Akadémia

és a földszinten van elhelyezve a 200.000 kötetre 
menő könyvtár. Az I. emelet előcsarnokában az aka
démia elhunyt jeleseinek arcképei. A gyüléstcrem 
falát Ligeti négy magyar tájképe, az elnöki szobát 
pedig néhány képen kívül Wágner „Erdélyből mene
külő Izabella" cimíí festménye díszíti. A diszterem , 
mely kétcmclet magasságú, ünnepi és nyilvános ülé
sekre szánva, 21 vörös m árványból készült oszlopon 
nyugvó karzattal, m elyet a karyatidek által ta rto tt 
boltozat fed be, melynek falát Lolz Károly mik a 
magyar történelem jeleneteiből vett festménye ékesíti. 
A 11. és IH. emeleten van az ORSZÁGOS KÉPTÁR 
(Esterházy képtár), mely 1865-ben 2.600 000 koronáért 
az ország tulajdonába m ent á t;  később kiegészítve 
Pyrkcr és Tpoly gyűjteményeivel. A 866 festmény 
kizárólag régebbi mű, köztük 50 spanyol (hat Murillo). 
A rézm etszetek száma 60.000, a kézi rajzoké 8000. 
Magyar, ném et és francia útm utatók 60 fill.

A földszinten látható még a Oó7/ie-szoba (hétfőn, 
szerdán és pénteken szabad a bem enet 10—12 óráig, 
különben 1 k. belépődíj), továbbá az 2íiisc/icr-gyű jtc- 
mény, mely képeket, könyveket és kéziratokat tartal
maz. Részletes útm utató 60 fill.

Az Akadémia előtt gróf Széchenyi István bronz
ból öntött szobra (-j-1860), mely az oldalain ugyancsak 
bronz alakokkal diszitetl syenit m árványon áll A 
szobor Engel műve.

Mellette látjuk a főkapitányságot, Coburg her
ceg palotáját. Itt állott régebben a h íres Dianafürdő; 
A déli részen a „Pesti Lloyd" társulat épületét, 
melynek első emeletén, a megszűnt „szabadelvű 
párt* klubhelyiségei voltak. Ezen épülettel szemben 
látható Deák Ferenc ércszobra ( J-1876), mely Huszár

luidoir-
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H ungária 
szálloda

Adolf műve. A szobor elülső oldalán : a Jog, a hátulsó 
oldalán : a H azaszeretet, jobbra : a Népnevelés, balra : 
a Kiegyezés csoportosulnak allegorikus alakokkal. 
Innen a Dorottya-uteán át a Gizclla-térrc jutunk, 
ahol Kallós Ede, Telis Ede és Márkus Géza rem ek
művű Vörösmarty szobrát találjuk, m elyet a haza
szeretet állított örök emlékül halhatatlan költőnk
nek Vörösmarty Mihálynak. A Duna felé délre húzódó 
Eötvös-tércn áll a Huszár által alkotott báró Eötuös 
József szobor (-j-1871).

A Ferenc József-tértől délre indulva a Ferenc 
József rakpartra ju tunk, mely egyenes vonalban a 
Fövámháziy vezet. Ezen pompás ut belső része, mely 
a kocsiközlekedés elül el van zárva, a fővárosi közön
ség kedvelt sétahelye, Budapest korzója. A rakpart 
egész hosszában villamos kocsik közlekednek, melyek 
a nagy körutak vonalaihoz és onnan a rakpartra  
bonyolítják le a közlekedést.

Három nagy s a modern, európai értelem ben 
veit világhírű ctablissem cnt hirdeti c pompás útvona
lon a m agyar szállodaipar fejlettségét. Közülök terje
delem, a belső berendezés fénye és tökéletessége, 
valamint a modern technikai vívmányok alkalmazása 
tekintetében az „Első magyar szálloda részv.-társ." 
tulajdonát képező és fíurger Károly igazgatása alatt 
álló Hungária szálloda kétségkívül a legelső helyen 
áll. A 3600 □  m éternyi területen fekvő 300 term et és

Burger K. 
igazgató

szobát magában foglaló szállodának belső berendezése 
kiváló szakértelemmel akként van berendezve, hogy 
az nemcsak a legmagasabb, de egyúttal a legkülön
bözőbb igények kielégítésére képes, oszlopos elő
csarnoka, lépcsőháza, téli kertje pedig az épitő és 
dekoratív művészet oly alkotásai, m elyeket bátran 
sorolhatunk a székesfőváros elsőrangú látványos
ságai sorába. A m int az egy oly nagyarányú intéz
ménynél, mint a Hungária, több m int természetes, 
a szállodák szokásos részeihez, a vendéglő és kávé
házhoz itt a reggeliző-termek, társalgó-, zene- és 
olvasóterm ek egész sora csatlakozik, melyek kivétel 
nélkül a legnagyobb fényűzéssel és kényelemmel 
vannak berendezve és melyek állandó jókarban 
tartásáról a szálloda saját asztalos, kárpitos stb. 
műhelyeinek alkalmazottai gondoskodnak. Ha e min
den tekintetben m intaszerűen tökéletes és modern 
berendezéshez, melyben az alkalmazottak százai gép- 
szerű pontossággal végzik m indennapi munkájukat, 
— maga a h íres konyhában állandóan 30-nál többen 
dolgoznak, — azt is hozzávesszük, hogy a dunaparti 
„Hungária* fekvésénél is a legkellemesebb tartózko
dást biztosítja, akkor term észetesnek kell találnunk 
azt az óriási idegenforgalmat, mely itt bonyolódik 
le, valamint azt a közkedveltséget és hírnevet, mely
ben ezen legelső szállodánk úgy itthon, m int a kül
földön részesül.

° 0 0 0 0 0 0 °
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A dunai oldalon fekvő szobák ablakaiból pár
já t ritkító  pompás kilátás nyílik a szemben levő 
budai partokra, a Dunára, a Szt.-Gcllérthegyrc és a 
Várhegyen levő királyi várpalotára, melyhez hasonlót 
a legnagyobb európai városokban is aligha s termé
szeti szépségekkel oly bőven megáldott fővárosunk 
bemutatására kedvezőbb pontot egyáltalán nem talál
hatunk. A modern magyar szállodásipar ez alkotása 
méltán részesül tehát nemcsak itthon megérdemelt 
elismerésben, hanem a külföldön is, melynek leg
előkelőbb szakemberei az elismerés és elragadtatás 
hangján emlékeznek meg minden kínálkozó alkalom
mal a Hungária mintaszerüségéről és kiváló veze
téséről.

Méltó társa c szállodának a közvetlen közelé
ben fekvő „ Vadászkürl szálloda**.

A régi Pest, az ébredő Magyarország klasszikus 
tanúja, a modern magyarság újjászületésének avatott 
színhelye, társadalmi és politikai közéletünk leg
jelentősebb eseményeinek, epizódjainak szintére a 
Kom mer Ferenc tulajdonát képező Kishid-utcai 
„Vadászkürt szálloda". Hégi hírnevét, régi dicsősé
gét a már történelmivé vált „nagy időnknek, nagy 
embereknek" és köztük bizonyára nem utolsósorban 
a magyar szállodásoknak az élők sorából elköltözött 
Nesztorának, a jó, öreg „Kammer bácsinak" köszön
heti. akinek nem kisebb emberek, mint Rákosi Jenő,

Beöthy Zsolt állítottak irodalmi emléket, mig viszont 
mai színvonalát, fejlettségét és modern berendezése 
a minden ízében méltó utódot, a szálloda jelenlegi 
tulajdonosát Kotnmcr Ferencet dicséri. Róla és a 
tulajdonát képező szállodáról írván, lehetetlen ki
kerülnünk egy kedves és jellemző vonatkozást, m ely
nek világánál élénk színekkel rajzolódik le ama tény, 
hogy e bátran világhírűnek mondható szálloda élén 
egy vendéglős dinasztiának fia áll, modern européer, 
aki a szülei házban elsajátított alapos vendéglős- 
tudást a hazai és külföldi főiskolákon szerzett magas- 
löku általános műveltséggel, nagy látókörrel egyesí
tette s igy megvalósítja és személyesíti magában a 
m agyar szállodásnak azt az ideálját, aki, amig egy
részt a hagyományok tiszteletében nő lel s minden 
tettével a magyarság jó h írnevét műveli és fejleszti 
féltő gonddal, addig másrészt nagy általános m űvelt
ségével és szaktudásával a legtágabb értelem ben vett 
intcrnacionalism uskövetelm ényeinekism inden tek in 
tetben megfelelni képes. A legmagasabb igényeknek 
megfelelő berendezésű, a modern kényelmi és fény- 
űzési, hygicnikus slb. vívmányokkal felszerelt „ Vadász
kiirt"-ben ilyen egyéni tulajdonságokkal fejti ki 
tevékenységét Konimer Ferenc, aki híven őrizve 
elődei tisztes hagyományait, modern európai szín
vonalon és értelemben fejleszti szállodáját, ama világ
hírű külföldi szállodák m intájára, melyek --  hogy
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úgy m ondjuk, — áttö rik  a maguk országa határait, 
hogy azután — m int adott esetben — az egész világ 
szemében is megszerezzék az elism erés dicsőségét a 
m agyar szállodásiparnak.

A Duna partján , részben szabad kilátással a 
fejedelmi folyam ra és Hildára, áll a mull század magyar 
nemzeti életében soha el nem halvánjuiló emlékű 
szállodának tisztult építészeti Ízlésre valló épülete, 
a Palkovics Ede tulajdonát képező „Angol királynö“ 
szálloda, mely nemcsak egyike a székesfőváros lcg- 
elsőrangu szállodáinak, m elyre m indannyiszor első 
sorban hivatkozunk, ha a magyar szállodásipar nyugat- 
európai színvonaláról van szó, hanem egyúttal egyike 
ama úttörő intézm ényeknek, melyeknek meg van a 
maguk tisztes helye a ncmzetélct történetében is. 
Egyszerű táblácskák a széles emeleti folyosón — 
m indegyiken egy név és cgv dátum — az itt időzött 
fejedelmi személyiségek látogatását örökítik meg, a 
nem zet bölcsének, Deák Ferencnek neve pedig örök 
életet biztosit c pár cxcellence elegáns szállodának 
a m agyar nem zet történetében, mely mindig kegye
lettel fog megemlékezni e falakról, melyek közt e 
nagy férfin zavartalan csendben élte le áldásos éleié
nek utolsó napjait. íme egy újabb bizonyíték arra, 
hogy nem üres frázis az, ha arról beszélünk, hogy a 
magyar szállodás- és vendéglősipar igen sokszor nem
zeti missziói töltött és tölt be és hogy szállodáink

— jóval túlhaladva eredeti rendeltetésük határvonalait
— belekerülnek a magyar nemzet történetének leg
érdekesebb fejezeteibe, [gén érdekes jelenség az is, 
hogy — mint ezt talán legjobban az „Angol királynő'* 
szállodájánál láthatjuk — missziószerü hivatásuk be
fejezte után e szállodáink sohasem süllyednek vissza 
az ismeretlenség homályába, nem válnak jelen tőség- 
nélküliekké, hanem ellenkezőleg, szerepkört változ
tatva ugyan, súlyban és jelentőségben gyarapodnak. 
Igv sikerült az „Angol királynőt" jelenlegi tulajdono
sának, Palkovics Edének, kiváló szakértelmével, nagy 
áldozatkészségével, gondos és a legapróbb részletekre 
is kiterjedő lelkiismeretes üzletvezetésével nemcsak 
eredeti magas színvonalán fenntartani, hanem még 
tovább fejleszteni is, úgy, hogy szállodája pompás 
fény űzési és kényelmi és a legújabb kor vívm ányai
nak felhasználásával elkészült technikai berendezésé
nél fogva minden tekintetben készen áll az oda
látogató előkelőségek fogadására Ennek a berendezett
ségnek felelnek meg a szálloda egyéb alkatrészei is, 
a szálloda világhírű konyhája, pincéi, melyek szintén 
a tulajdonos személyes vezetése alatt állanak, ki 
ezen a téren is elism ert európai tekintély s úgy 
m int a Nemzeti C.asinonak és Park-Clubnak több 
éven át volt vendéglőse, nem csak a magyar ariszto
krácia, de itt já r t  uralkodóknak is hízelgő Írásos 
bizonyítékait szerezte meg magának.
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Ezen útvonalon a közlekedés az Esküléri-hid és 
a Ferenc József-hűl leié gyalog is meglehető. A rak
parton volt régebben a Tőzsde, (amelyet azonban ma 
m ár a Szabadságtércn épült uj Tőzsde-palota helyet
tesit) ahonnan a VIGADO-térrc jutunk. Keleti oldalán 
látjuk arom án mór 
stylusban épült 
Vigadót, hatalmas 
báli- és hangver
senytermekkel. —
Lépcsőházát Than 
és Lotz freskói, a 
buffetterem falait 
pedig Wagner „Má
tyás király utazá
sa*' és Than „Attila 
lakomája" cim íí 
képei díszítik.

A rakpart alsó ré 
szén a „Duna Gőz- 
hajózási Társulat" 
kikötőjét a Bécs 
és Orsóvá felé in
duló személyszál
lító hajók részére.
Innen n Pető fi-tér ve 
jutunk,hol hazánk 
halhatatlan költője

Petőfi Sándor ércszobra hirdeti alánglclkü poéta örök 
emlékét. Egy pár lépéssel odébb az Eskü-térve ju tunk, 
a hol 18G7-bcn () felsége Ferenc József, szere te tt ki
rályunk, koronázási esküjét tette le. Innen balra áll a 
PLÉBÁNIA temploma, balparton a legrégibb istenháza.

A belvárosi tem
plomtól nyugatra 
áll az uj Eskütéri- 
híd.

Innen az uj Eskü
dt vezet a Belvá
rosba, melyen Kiö
töld főhercegnő és 
Ö felsége a király 
bérpalotáin kívül 
sok fényes uj pa
lota épültaz utóbbi 
években.

E paloták közül 
elsősorban em lít
hetjük fel a buda
pesti hadteslpa- 
ranesnokság kül
ső 1 cg csak arányai- 
vnl im ponáló, de 
belső berendezé
sében annál fé
nyesebb palotáját,
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melyben Katona Géza pompás, díszes berendezésű 
fashionablc vendéglője és minden ízében fényes 
berendezésű modern, a legmesszebb menő igények
nek megfelelő fénnyel és kényelemmel berendezeti 
kávéháza szerez dicsőséget a magyar vendéglősipar
nak, de nem kevésbé a kávésiparnak is. A vendéglő 
és kávéház tulajdonosának ritka és alapos szakképzett
sége, páratlan  áldozatkészsége, nemkülönben vonzó 
egyénisége aránylag rövid idő alatt szinte mesés nép
szerűséget szereztek m indkét üzleti helyiségnek, mely
nek úgy a legmagasabb katonai, m int a legelőkelőbb 
polgári körök képviselői ma állandó törzsközönségéi 
képezik. Fényes, a mai kor túlhajtott igényeinek min
den irányban megfelelő technikai, kényelmi és lény- 
űzési berendezések, pompás m intaszerűen berende
zett konyhák, rem ek pincészet képezik a Katona

vendéglő és kávéház fő városszerte általánosan elismert 
ismertető jeleit.

Az Eskü-úttól nyugatra és északra vezet a 
Paci-utca, melyben a helyőrségi palota és az ÚJ
VÁROSHÁZ épületeit emeljük ki.

A Váci-utca a belvárosiaknak egyúttal korzója 
Is s nem csuda, ha előkelő kereskedőink üzleteit lát
juk itt.

Ez utcából újra a D unapartra érve nyűgöt felé 
a FÖVÁMHÁZ-hoz jutunk, mely m ellett a KÖZFONTI

Katona Géza 
étterm ei

°oooo°

A hacltest- 
paraucs- 
noksftg 

épületében
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VÁSÁRCSARNOK rcnaissancc-slilü épülete azonnal 
szemünkbe ötlik. A Fő vámház közvetlen szomszéd
ságában nyílik a Ferenc József-liid. A Duna jobb partja  
leié, körülbelül 10 percnyire dél leié láthatjuk a 
Magyar Leszámítoló bank tulajdonát képező hatalmas 
vasból épített KÖZRAKTÁRAKAT (Elevátor).

Innen 10 percnyire terül el a Közvágóhíd, mely
nek bejáróját Begas művészetét dicsérő két hatalmas 
bikacsoport díszíti.

A Fővámháznál kezdődik a belső körút. A Vám- 
ház-körút, a Kálvin-térhcz vezet, m elyet a Hazai 
takarékpénztár által adományozott Danubius szökő
kút diszíl, ezzel szemben áll a rcf. templom.

A Kálvin-térről nyílik az Üllői-út, melyben a 
magyar kir. tudományos egyetem orvosi karának

klinikai épületei vannak csoportosítva, ezekkel szem
ben az ORSZÁGOS Rí AGY. IPARMŰVÉSZETI MUZEUM 
magyar virágdísz!Lésekkel ékesíte tt épülete m éltán 
felhívja a szép irán t érdeklődő idegen figyelmét.

Innen nehány lépésnyire van Szei/fert Antal 
„Mária Valéria kávéháza" az Üllői-ut és Józscl-körut 
sarkán, mely modernség, fényes és kényelm es beren
dezés tekintetében méltán és joggal sorolható a József
város legelőkelőbb kávéházai közé s ilyen hely illeti 
meg a szakszerű, kifogástalan üzletvezetés szem pont
jából is. Tulajdonosát, kit m int az „Újvidéki szállodá
sok, vendéglősök és kávésok11 ipartársulatának elnökét 
sa z  újvidéki vasúti vendéglő éveken át volt vendéglő
sét a székes-fővárosba költözésekor kitűnő h írnév 
előzött meg, kitűnő szakképzet tség, közmondásos
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szerénység jellemzik. E tulajdonságok Szeiffert Antalt, 
a magyar vendéglősök országos szövetségében elő
kelő pozícióhoz segítették, a „Mária Valéria" kávé
házat pedig, mely előtte többször változtatott tulaj
donost, rövid idő alatt kiváló közkedveltséget és 
népszerűséget szereztek. Az előkelő közönség, mely 
e kávéházat nagy előszeretette l látogatja, hálásan 
m éltányolja a tulajdonos fáradozásait és nagy áldozat- 
készségét, látogatásának következetességével pedig 
bizonyos előkelő és disztingvált színvonalat kölcsö
nöz m agának a kávéháznak, mely nagy arányaival, 
fényes kényelmi berendezéseivel még a kávéházak 
városában is határozott látványosságszámba mehet.

Az Üllői-útón van a Stefánia gyermek-kórház, az 
Egyetemi fiivészkert, ezzel szemben a Törvényszéki honctani

intézet, továbbá a Ludovica Académia, mely mögött a 
szépen gondozott Orczy-kert terül cl. Ugyanitt van a 
néhai Erzsébet királyné emlékére épült remek kivi
telű „Örökimádás" templom és zárda. Az Üllői-út 
déli részén a Szent István kórház és a Szent László 
járványkórházakkal nyer befejezést, ahonnan mintegy 
12 perc múlva az uj Népligetbe juthatunk.

A Kálvintérhcz visszatérve, ettől északra a 
Muzcum-köriit keleti oldalán már messziről feltűnik 
a NEMZETI MUZEUM épülete, mely 1836-44. évek 
között épült. Hatalmas könyvtárát, a magyar tudo
mányos gyűjtem ények tárát és pedig régiségek, pén
zek, fegyverek, term észettudom ányi és cthnográíiai 
gyűjtem ényekkel és modern festményekkel ellátott 
képtárát igen sokan látogatják. A lépcsőházat Than

Dr. S/.uly
Aladár°ooo°

FUszer 
és csemege 
kereskedés
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allegorikus freskói díszítik, a képek hazánk művelő
déstörténetére vonatkoznak. A Muzeum díszterm é
ben az uj országház megnyitásáig a főrendiház tar
totta gyűléseit, melyet Munkáicsi Mihálynak 1896-ban 
befejezett „Árpád honfoglalása" című festménye díszít.

Az 1846-ban megnyílt képgyűjtemény mintegy 
700 értékes képpel rendelkezik és a modern magyar 
művészet itt szépen van képviselve.

A könyvtár 4 részből á l l : az első osztály köny
veket tartalmaz mintegy 510.000 kötettel, a második 
osztályt az újságok foglalják el, körülbelül 14.000 kötet
tel, a harm adik osztályban találhatók a kéziratok. 
mig a negyedik osztály az ira ttá rt képezi, mintegy
400.000 okmánynyal.

A természetrajzi osztály feloszlik 1. az állattan,
2. az ásványtan és 3. a növénytan gyűjteményeire.

A Muzeum főlépcsője előtt Arany János (y 1882) 
bronzszobra áll, mely Stróbl művészetét d icséri; a

kertben pedig Berzsenyi, Kisfaludy és Kazinczy mell
szobrai vannak elhelyezve.

Innen néhány lépésnyire találjuk a székes- 
főváros egyik legnagyobb s m int specialitást is a 
maga nemében egyedül álló nagykereskedést Dr. SzuJy 
Aladár országszerte előnyösen ism ert fűszer, csemegéi 
kávé, s gyarm atáru nagykereskedését, a legnagyobb 
üzletet a maga nemében, melynek érdekességét az a 
körülmény is nagyban emeli a vendéglős és kávés
ipar szempontjából, hogy annak vezetője és tulajdonosa 
a vendéglős és kávésipari közintézmények egyik leg
bőkezűbb támogatója.

A Főherceg Sándor-utcában áll a régi Ország- 
ház. melyből a magyar törvényhozás 1902. év szep
tem berhavában kivonult és most m ár az uj parlam ent 
épületében ta rtja  gyűléseit.

Innen néhány lépésnyire találjuk Goldberger 
Salamon „Fiume* kávéházát, egyikét a m agyar székes-
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főváros legrégibb, legtiszteltebb hírnevű kávéházát, 
em berem lékezet óta — és még ma is — az egyetemi 
és m űegyetem i ifjúság legkedveltebb találkozó helyét. 
E kávéház több évtizedes fennállása óta úgy belső 
és külső képét gyakran változtatta meg, de rangban,

Vasúti
üsszektitrt

hid°OoO°
előkelőségben s a „színvonal* tekintetében mindig a 
legelső helyen állott, s hasonló kiváltságos pozíciót 
foglal cl jelenlegi tulajdonosának vezetése alatt is, 
aki népszerű és kedvelt egyéniségének teljes latba- 
vctésével őrzi s növeli üzlete jó  hírnevét.

A Muzeum-körúton tovább haladva találjuk az 
1882. évben Steindl által ép íte tt KIRÁLYI JÓZSEF 
MŰEGYETEMET, mely m ellett a m. kir. tudományos 
egyetem  vegytani és hátulsó oldalán az élettani in té
zet foglal helyet.

Ha a politechnika hátsó udvarán az Eszterliázy- 
utcán át visszafordulunk a Muzeumkcrt felé, egy te r
jedelm es térségen elénk tárul az úgynevezett mágnás- 
negyed, szép épületcsoportjaival, melyek közé ékelve 
látjuk a Nemzeti Lovarda épületét is.

A Rákóczi-iít egyik mellékutcájában, az Erzsébet
várost a Józsefváros arisztokrata  negyedével össze
kötő Estcrházy-utcában találjuk az egyik legnagyobb 
m agyar iparvállalatnak, a Törley Józs. és Tsa budafoki 
pezsgőborgyárnak városi, illetőleg központi irodáját.

Ha e gyárról, annak nagynevű, néhai alapító
járó l ehelyütt részletesebben is megemlékezünk, úgy 
ennek okát nemcsak abban adhatjuk, hogy Törley 
József pezsgöborgyáros neve a magyar vendéglős és kávés
ipar történetében kitörölhetetlen vonásokkal van megörökítve. 
hanem abban is, hogy szakiparosainknak újból és 
újból követendő m intaképül állítsuk oda c nagy ipari 
vállalatot, m int a szakavatott és céltudatos törekvés,

a fáradhatlan és becsületes munka valóságos minta
képét.

A magyar pezsgőborgyártás lclvirágozásának 
fényes fejezete Törley nevéhez fűződik. Ennek az ip ar
ágnak felvirágoztatása nem volt könnyű dolog hazánk
ban és Törleynek az áttörés nehéz feladata ju to tt 
osztályrészül. Mint iparos kiváló szakértelemm el, 
páratlan  vasszorgalommal, a magyar ip aré rt való 
rajongó lclkesedésadta erővel oldotta meg ezt a fel
adatot. Később fényes tanujclét adta annak is, hogy 
milyen kiváló kereskedő, m ert pezsgőjét nemcsak Hl az 
országban tudta közkedveltté tenni, hanem a külföldön is. 
Törley József fia volt Törley Bálint földbirtokosnak, aki 
végig küzdötte a szabadságharcot. Törley, aki 1858-ban 
született, Bécsbcn elvégezte a kereskedelmi akadém iát 
s hetvenes évek elején kim ent Franciaországba s ott 
Rheimsban tanulm ányozta a pezsgőgyártást. Alaposan 
elsajátította ez ipar titkait s m ár ott Rheimsban ön
állósította magát. Ismerte azonban a magyarországi 
viszonyokat is Tudta, hogy a jó francia pezsgőnek 
nagy keletc van nálunk is s azért elhatározta, hogy 
hazajön, itthon alapít gyárat. A m agyar ipar term ékeit 
akkoriban egyáltalán igen nagy elfogultsággal fogadta 
a közönség. A külföldit keresték minden téren, abban 
a hitben, hogy jobb mint a hazai. A pezsgő dolgában 
talán némileg jogosultnak is lehetett mondani akkori-
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bán ezt az elfogultságot, m ert a pezsgőgyártás akkori
ban nálunk még rendkívül kezdetleges állapotban 
volt. Törley alapította 1881-ben az első nagyobbsza- 
básií gyárat Budafokon. A kezdet nehézségei mellett 
azután meg kellett küzdenie az elfogultsággal. A küz
delem első fegyvere volt, hogy jó pezsgőt csinált, 
azután hozzáfogott, hogy elterjessze itt az országban 
mindenfelé. Lankadatlan buzgósággal, ritka kereskedői 
éleslátással dolgozott és meg volt benne az a nemes 
ambíció, hogy olyan nívóra emeljen egy kezdetleges 
iparágat, hogy ne legyen kénytelen háttérbe szorulni 
az idegen előtt, sőt kiállja vele a versenyt m indenütt. 
Negyedszázados munkáját siker koronázta, a magyar 
pezsgő már évek sora óta népszerű s elism erik m ár 
jóságát a külföldön is. A siker öntudata m ellett ki
ju to tt azért Törlcynck mindaz, amit a jó kereskedő 
és iparos megérdemel. A király csanlavéri predi
kátummal magyar nemességet adott neki. Kereskedői 
és ipari körökben elsőrangú lekintélynek ismerték 
el, nagyrabecsülték, szerették. Legjobban megnyilat
kozott ez a becsületes népszerűség 1907. május végén 
amikor Törley gyára alapításának huszonötödik év
fordulóját ünnepelte. Budafoki pompás kastélyában 
olyan társaság tisztelte meg, amilyet ilyen jubiláns 
ünnepen alig lehetett látni. És az ünneplésben őszinte 
ragaszkodással veitek részt a gyártelep munkásai is, 
mert Törley jó gazda volt, szerzett, de ju tta to tt belőle 
azoknak is, kik hozzásegítették s ezekről az em
berekről gondoskodott, öreg napjaikra alapítván szá
mukra egy nyugdíj intézetet. ítészt vett Törley a 
közéletben is.

Előbb Pestvármegye bizottsága választotta tag
jává, később a józsefvárosiak a községi választások

alkalmával fővárosi bizottsági taggá tették. Számos 
ipari és kereskedelmi testületnek, egyesületnek volt 
tagja.

Budapest közelében, Prom ontoron, a nagy bor
pincék közvetlen közelében hirdeti a Törlcy-pezsgő- 
borgyár hatalmas, nagyarányú ipartelepe a magyar 
pezsgőbor-gyári ipar dicsőségét. E gyár nemcsak a 
maga tökéletességénél és minden Ízben modern tech
nikai berendezésénél fogva érdem el figyelmet, hanem 
hivatva van arra , hogy a magyar iparnak  úgy itthon, 
m int a külföldön a legnagyobb elism erést és dicső
séget szerezze meg. A „Törley Józs. és társa“ cég és 
chef d’euvrejei a „Talisman", „Casino", „Grand vin 
réscrvéc*' nem újak ma m ár és nem is ismeretlenek 
nálunk és a külföldön. A hazánkban bátran mondhatjuk 
első pezsgőborgyár kiváló term ékeit nálunk m indenki 
ism eri, sőt u tat törtek azok maguknak kiváló jósá
guknál fogva a külföldre is, hol a „Törley-pezsgő" 
jó névnek, nagy keresletnek és nagy kcdvcltségnek 
örvend. A növekedő kereslet a gyár term elését évről- 
évre emelte, úgy, hogy az eredetileg csak a hazai 
szükséglet fedezésére szám ított berendezés csakhamar 
elégtelennek bizonyult s a tulajdonosnak m ár évekkel 
ezelőtt helyiségei mcgnagyobbításáról, a gyár berende
zéséhez szükségelt segédeszközök szaporításáról kellett 
gondoskodnia. El kell ismernünk, hogy a gyártelep nagy
nevű alapítója c feladatot a legnagyobb áldozatkész
séggel és d icséretre  méltó szakism erettel teljesítette, 
s ezek révén gyártelepével, m elyet ismételt Ízben 
teljesen újjáalakított és megnagyobbított, a honi ipar- 
vállalatok számát egy oly m intaalkotással gazdagította, 
mely a magyar névnek, a magyar iparnak m indenütt 
a legnagyobb dicsőséget szerezte
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A gyár áj telepén a pezsgőborgyártást a leg
m odernebb és tökéleteseid) alakjában lehet látni. Ha
sonló nagyarányá és tökéletes berendezése a monar
chia egye Ilon pezsgöborgyárának sincs és még a 
pezsgöborgyártás eredeti hazájában Franciaországban 
is csak alig egynéhány oly gyár van, melynek beren
dezése oly tökéletes és modern volna, m int a Törley- 
gyáré. A telep közepén terül el az óriási borkezelö- 
csarnok. K csarnok köré csoportosulnak a mel
léképületek, melyekben a gépházak, iiveglészcrck, 
üvegmosó gépek, szürctelű-hclyiségek, jéggyár sth. 
vannak elhelyezve.

A központi nagy csarnokban több mint ezer
ötszáz transzport hordóbor helyezhető el; itt van el
helyezve az úgynevezett nagyméretű keverő hordó is, 
mely egyszerre ötvenezer palackra való bort foglal 
magában és a rra  szolgál, hogy egy elmés szerkezetit 
villamos kevcrökészülékkel vegyíthető legyen a kü
lönféle vidéki bor, amelyből azután állandóan egv 
egységes jellegű pezsgőbort 
állítanak elő. Itt van továbbá 
még két nagy hordó, melyet 
palackok töltésénél használ
nak; ezek is villamos keverék
kel vannak fölszerelve és az 
előttük álló töltő- és duga- 
szoló-gépek segítségével na
ponta huszonötezer palackot 
töltenek meg.

A töltés évenként május 
és jún ius hónapban szokott

Arany Jáno: 
szobra

történni. A töltött palackokat villamos fölvonó bo
csátja le a pincékbe. A nagy csarnok kupolaszcrü- 
leg födött terméből nyílik az egyik oldalra egy 
kisebb terem. Ebben a likőrt készítik egy önmaga 
körül forgó hordóban, melyben egyszerre 2 - 3  m éter
mázsa kamllsz nádcukrot olvasztanak. Ugyanitt van 
a gyár konyakfőzője is, melyben a pezsgőhöz szük
séges konyakot állítják elő. A nagy csarnok másik 
oldalán van az ckszpedició terem, honnan a napi 
szállítás történ ik ; itt készítik a kis fonógépek segít
ségé vei a pezsgő végleges elzárásához szükséges drót
kosarakat, s itt történik a dugók szortírozása, jelzése 
stb. Az elszállítandó pczsgőpalackokat a pincéből 
villamos fölvonó hozza föl kosarakban. E teremből 
jutunk kényelmes és tágas lépcsőzetcn a pincékbe.

A pincék a felső csarnok nagyságában terülnek 
el, azok alatt kétemclctnyi magasságban illetőleg 
mélységben egymás fölött. A pincék m integy három 
ezer négyszögméter felületükkel körülbelül három 

millió palackot kényelmesen 
befogadnak. Az első emeleti 
pince összeköttetésben van a 
régi pincékkel, melyekben 
szintén másfél millió palack 
helyezhető cl. A másodcmclcti 
pincékben fekszik a m ár fel
dolgozásra szánt pezsgő; itt 
történik a bornak seprőtől 
való megszabadítása (degor- 
girozás) is. És éppen ez az 
eljárás az új gyártelepeknek

Kálvin-tí'-r 
n Danubius 
s/.nkftkiittnl
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jö tté t s n  mogynr ipnr jó  hírnevének nemcsuk itthon, 
hanem a külföldön is becsületet és dicsőséget szerzett. 
Tulajdonosa csnntnvéri Törley .lózscl'örök emlékének 
nagy kedveitségét vendéglőseink körében emeli 
az a körülmény is, hogy a vendéglősök közhasznú 
törekvései iránt érdeklődéssel viselletik, s mint az 
Országos Nyngdij-Egyesület alapilója s a szakiskolánál 
újabban bejelentett alapítványa is bizonyítják, azokért 
bőkezű áldozatokat is hozni kész. A gyár vezetősége 
minden igyekezetével most Is oda törekszik, hogy a 
legkörültekintőbb szaktudással tovább l'ejlessze a 
Törlcy-báz népszerűségét minden irányban és még 
jobban emelje az igaz magyar pezsgő fogyasztását a 
uiég mindig beözönlő külföldi gyártm ányokkal és a 
hamis habzóborokkal szemben. Nemzetgazdasági szem
pontból pedig nagy jelentőséget tulajdonítunk az ilyen 
vállalkozások felvirágzásának, m ert hisz ennek nyo
mán jólét fakad, m unkára talál a m unkás keze.

Innen a Kálvin-tér felé haladva, a Keeskeméli- 
uteán át a MAGVAK TUDOMÁNYOS EGYETEM épületé
hez jutunk. Az egyetem et Kiitü-ben Pázmány alapí
totta és 1780-ban Mária Terézia királynő Nagyszombat
ból az akkori egyetem et ide helyezte öt. Az egyetem et 
1899-ben ú jra felépítették és az egyetemi templomot 
ugyancsak ezen időtájt restaurálták. Az Egyetem- 
utcán ál előrehaladva, a Ferenciek-terérc érünk, mely
nek legelején épült a hatalmas rcnnissuncc stilü 
Egyetemi könyvtár, m egtekintésre méltó olvasó-terem 
mel és körülbelül 210 ezer kötetre menő könyvtárral.

Az 1898-ban szabályozott Kossuth Lajos-utcára 
bekanyarodva, látjuk a „Nemzeti Kaszinó“ épületét, 
mig egy pár lépéssel odább julva a Snumebreisz-uloáho 
nyílik az „Országos Kaszinó“ modern hatalm as épülete-

Az újabban a nagy tudományi] Scmmclwcisz 
tanár nevéről elnevezett ezen szűk kis belvárosi 
utcának, melynek egyik sarkán állott egykor az 
orvosegyetem, ma a legnagyobb nevezetessége az 
..Országos Casino“ és benne a magyar gcnlry kedvenc 
találkozó helye Mutter Antal kaszinó-vendéglője. Vezető 
és szereplő tagjai előkelő társadalmi és közéleti 
helyénél fogva c kaszinó első, gyakran majdnem 
döntő befolyást gyakorol az ország politikai és

egyik különös érdekessége. Az eljárás e z : a pnlnck 
megfordításával a seprőt a dugóra gyűjtik és ekkor 
a palack nyakát h i'iszfokos hideg folyadékba ni ártják, 
m iáltala dugó és seprő jégcsappá fagy össze; az így 
megfagyasztott seprő a leggyorsabban és könnyű 
módon távolítható el. Ennek az új eljárásnak az a 
haszna, hogy a pezsgő nem veszít semmi szénsavat 
és megtartja eredeti bukóját, m ert a lehűlés operációja 
alatt alig pezseg. Nagy hasznára van a pincének a 
hőszabályozás is, melylycl pczsgőkczelésnél megki- 
vántató hőmérséket állandósítják az óriás pincében, 
aminek a pezsgő minőségénél nagy szerepe van.

A gyártelep villamvilágításál hatvan lóerejű 
kompound gőzgép szolgáltatja, mely ellátja átvitel 
utján a borszivattyukat erővel, megmozgatja a föl
vonókat, működésbe hozza a gőzfűrészt és gyalukat 
a ládagyártásnál, az apró gépeket a szál ma tok készí
tésnél és e gőzgép szellőzteti a pincét és adja meg 
állandó hőmérsékletét.

Ez a Törley gyártelep, melynek leírása nem 
volna teljes, ha meg nem említenek, hogy a tulajdon- 
képeni gyár három ezer négyszögölnyi területet foglal 
el és mögötte, a domboldalon olt fehérük a gyárosnak 
pompás kastélya.

Annyit ócsárolt és kifogásolt ipari viszonyaink 
közepette örömmel tekintünk c kiváló előkelőségű 
ipartelepre, mely egy magyar iparos lankadatlan 
szorgalmának és kiváló tudásának köszönheti létrc-

le m p lo
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közéleti, sőt kulturális és művészeti ügyeire is és 
ehhez képest a legelőkelőbb osztályok találkozó 
helye lévén, konyhája is egyike az ország legelső 
konyháinak. A jól élő magyar nemesi osztály, mely
nek hajlandóságai, Ízlése, kedvtelései külföldön fej
lődtek és finomodtak, Miiller Antal konyháján a magyar 
inycsm csterség és szakácsművészet avatott oltárát 
találja meg, inig ellenben azok, akik az egyszerű, 
Ízléses és tartalm as m agyar konyha barátai, a ny ilvá
nos étterem  stylszcrücn te r íte tt asztalánál szintén 
otthonosan érezhetik  magukat. A Nyugat fénye és 
pompája, a legmagasabb inycsmcsterség válogatott 
segédeszközei, előkelő milicu, fejedelmi fényű arany, 
ezüst és virágdísz az asztalokon, épp úgy m int a 
polgári konyha egyszerű kellékei mindenben egyaránt 
rendelkezésére állanak Miiller Antal vendéglője látoga
tóinak, jeléül annak, hogy dacára a gáncsnak, mely 
oly gyakran éri érdem ctlenül hívatlan oldalról, a 
magyar vendéglősipar nemcsak lépést tud tartani a 
külföldivel, hanem azt gyakran igen sok tekintetben 
felül is múlja. Az Orezáqos Caszinóban felszolgálásra 
kerülő díszebédek, épp úgy m in ta  Park-Club fejedelmi 
étkezései, melyeknek szintén Miiller Antal a nagy

mestere, a francia és magyar szakácsművészet rem ekei, 
a felszolgálás fegyelmezettsége, a pince kiválósága, 
az egész vendéglő belső berendezésének előkelő 
tónusa, párosulva a gazda ritka és kiváló egyéni tulaj
donságaival, tették c helyet a „savoir vivre" m esterei
nek buesujáró helyévé, kik ott az ingerlőén kívá
natosra teríte tt asztaloknál egy Brillat Savarin szelle
mének áldoznak, akárcsak a tudomány vagy művészet 
kedvelői a m aguképitette oltárokon. A kiváló szak- 
képzettségű vendéglős épp ezért m ár igen sok, leg
magasabb helyről jö tt fényes kitüntetésben részesült. 
Legnagyobb d icsérete Miiller Antalnak mégis az, hogy 
az Országos Casino vendéglőjében a m agyar szakács- 
művészetet oly magas fokra és tökélyre emelte, hogy 
a tudós és művészvilág legkiválóbb előkelőségei c 
vendéglő egyik elre jte tt szentek-szentjének falát a 
maguk sajátkezű megörökítésére találták méltónak. 
Amivel viszont nemcsak maguknak biztosították a 
festett és faragott halhatatlanságot, hanem Miiller 
Antal vendéglőjének is.

A Kossuth Lajos-utcának mintegy egyenes foly
tatását képezi a hatalmas Rákóczi-út. melyen kifelé 
haladva, a muzeum -köruti oldalán látjuk a Nemzeti
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színház bérházát. Az út folytatását képező bérház 
közé ékelve látjuk a volt Nemzeti Színház-nt, hazánk első 
niűintézctét. Innen utunkat folytatva, ugyanezen ol
dalon találjuk az URÁNIA SZÍNHÁZ épületét. Az 
Uránia-szinház a magyar tudományosság és köz
művelődés érdekeit szolgálja. Célul tűzte ki maga elé, 
hogy a közhasznú ismeretek különböző ágaiból vett 
előadásokkal oktatja és szórakoztatja a közönséget. 
Munkatársait a legelőkelőbb Írók és tudósok közül 
választja, kik értenek ahoz, miként kell érdekessé 
tenni műveikben legkülönbözőbb tárgyakat. Legszebb 
sikereit eddig a történelemmel érte cl. Úgy az édes 
hazai földet, mint a legtávolabb fekvő országokat pom
pásan megírt tanulmányokban mutatta be közönsé
gének. Az előadott darabok irodalmi értéke mellett 
kiváló gondot fordít a szöveget kisérő képek művészi

M kóezi-út a volt Nemzeti színházzal

értékére. Nincs Európának még egy másik hasonló 
irányú színháza, mely illusztráció dolgában a versenyt 
a búd a pesti Uránia-szinházzal fölvehetné. A mit fehér 
vásznán fölm utat: az maga a pezsgő, a lüktető élet 
mesteri ábrázolásban. Szeretettel, érdeklődéssel nézi 
előadásait úgy a felnőtt ember, m in ta  tanuló-ifjuság, 
mely tanárainak vezetése mellett, rendes és buzgó 
látogatója ennek a színháznak.

A Rákóczi-úton van a magyar főváros európai 
színvonalon álló szállodaiparának m intaképe és egy
úttal — dacára külső vonalai nemes egyszerűségének — 
legbeszédesebb bizonyítéka, a volt „Nemzeti színház" 
tőszomszédságában levő Pannónia szálloda. A két leg
jelentékenyebb közlekedési vonal kereszteződési pont
ján, egyforma távolságban a pesti oldal pályaudvarai
tól, körülvéve a tudományos és m űintézetek egész 

sokaságától, a főváros m indinkább 
fejlődő idegenforgalma által szapo
rodó igényeknek épp úgy megfelel, 
m int a hogy első helyen állott és 
megfelelt akkor, midőn nemzeti ujjá- 
ébredésünk első éveiben nemcsak 
a politikai, hanem az irodalmi és 
művészeti életnek gócpontja volt. 
A harm incas évek régi Pannon iája 
azonban, mely országhirű volt a 
maga szinészvásárairól, politikai és 
irodalmi asztalairól, ma m ár inkább 
irodalmi emlék, melynek helyét egy, 
a nemzetközi idegenforgalom lebo
nyolítására szánt fashio-nnblc szál
loda foglalja cl, melynek úgy ké
nyelmi, m int fényüzési berendezései 
nemcsak a legfokozottabb igények
nek felelnek meg, hanem ama szak
értelem és művészi vonásoknál 
fogva, melyek úgy az egész etab- 

ntben, m int annak legkisebb 
részleteiben feltalálhatók és a jelen
legi tulajdonos Glück Frigyes kifino
mult műizléséről tesznek tanúságot,
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Ulück Frigyes tulajdona

az o lt tartózkodóknak a Pannóniát nemcsak i dciglcncs 
tartózkodási helylyó,hanem valóságos meleg otthonává 
is teszi. É|)|) ezért az író- és művészvilág, de főleg a 
magyar gentry, mely hagyományként vette át az 
apáktól a l ’an nonia iránti előszeretetet, ha nem is 
szorul ki egészen a gyerm ekkora óta ism ert falak 
közül, ma m ár helyet engedni kénytelen a nemzet
közi és helforgalom globc trotterjeinek és utazókö
zönségének Is. Közülök az egyiket a világ leghirne-

vesebh szállodáiban megszokott előkelő színvonal, 
kényelem és fényűzés, a m ásikat a kitűnő konyha 
és pince vonzza a Rákóczi-úti patrícius szállodába, 
melynek jóh irneve a világ valamennyi m etropolisá
ban egyaránt ism eretes. Eredm énye pedig mindez 
a tulajdonos külföldön szerzett gazdag szakism eretei
nek és rendkívüli áldozatkészségének, a melylyel — 
híven ipara jelentőségéről és magasabb hivatottságá- 
ról táplált felfogásához — egy oly szállodát létesített,
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a mely a bírálatot és a külföldivel való összehasonlítást 
minden tekintetben kiállja. Ila még ehhez hozzá
tesszük, hogy a Pannónia a külföldön épp úgy, m int 
itthon a legkitűnőbb hírnévnek örvend, úgy azt 
hisszük teljes a kép, melyet szaktársainknak és olva
sóinknak a Pannóniáról bemutattunk, úgy állítva azt 
oda, mint a magyar szállodaipar oly mintaképét, 
melyben a históriai és a nemzeti szellem erős faji 
megnyilatkozása a modern nyugotcurópai színvonallal 
egyesül.

A Rákóezi-út folytatásában szögellik ki a régi 
Szí. Rókus kórház. A jelenlegi Nemzeti színház és a 
Szt. Rókus kórház előtti kis parkban áll a király állal 
adom ányozott Tinódi Lantos Sebestyén szobor.

A vendéglős és kávésipari szakiizlelek egész 
sorát találjuk a Rákóezi-úlon egymás tőszomszéd
ságában.

Néhány lépésnyire a Pannónia szállodától van 
Tihanyi József pompás berendezésű „Balaton'1 kávé
háza. s közvetlenül mellette a /'Vodo-féle kávéház.

Végig a Rákóczi úton maholnap mi sem emlé
keztet m ár a régi Kercpesi-út kis ablakos alacsony 
házsoraira. Az idők és a fejlődés rohamos árja eltün
tette a régi palriarchalis színezetű házakat, melyek 
helyén mesés fényességű palotasor em elkedett s a 
régi épületekkel együtt eltűnt és a történelmi emlé
kek sorába kerüli egy egész sora ama vendéglőknek 
és kávéházaknak, amelyek egy-két évtizeddel előbb 
a székesfőváros nevezetességei voltak és annak ki
egészítő képét alkották. Kitűnt a régi, hires-neves 
„Mátyás király vendéglő", amelynek udvarán a tágas 
„szalellikben** katonazene m ellett oly boldog igény
telenséggel m ulatott Budapest népe, el a vele kapcso
latos kávéház is, amelynek rengeteg kerek márvány
asztalai mellett oly sokáig intézte el a városi és 
országos politikai ügyeit a Józsefváros erősen politi
záló polgársága. A rengeteg telken modern bérpalota 
épült s a bérpalota sarkában modern kávéház, mely 
a régiekből egyedül csak a nevet, mást semmit sem, 
örökölt. Fanló Henrik ..Mátyás király káveháza“ typusa
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a modern kávéházi iparnak, mintája ama kávéházak
nak, melyeket létesítésükkor m ár eleve úgy rendeznek 
he, hogy azok úgy a berendezés tökéletessége, mint 
lénye és kényelm e tekintetében a tökéletesség való
ságos m intaképei. A m agyar mű ipar és technikai 
készség leggyönyörűbb alkotásai nagy anyagi áldo
zatok árán bámulatos csínnal és Ízléssel párosulva 
ju tnak  érvényre  e kávéházban, m elyet tulajdonosa 
Fanló Henrik, aki nemcsak kávéslársai közt foglal 
el előkelő helyet, hanem rendkívül élénk társadalmi 
tevékenysége folytán kiváló társadalmi pozícióra is 
tett szert, aránylag rövid idő alatt a virágzás leg
magasabb fokára emelt, olyannyira, hogy ma m ár a 

Mátyás király kávéház", ha törzsközönsége meg is 
változott és előkelőbb is lelt, látogatottság, népszerű
ség és kedvellség dolgában a régi „M átyásinak  mivel 
sem áll mögötte. A régi palriarchalis idők szellemé
vel együtt szűntek meg a helyek is, amelyekhez e 
szellem szinte hozzáfüződöll; az új helyekre új embe
rek kerültek s ma m ár a kávésipnr oly kezekbe ke
rült, akik m int Fantó Henrik is, erős ipari érzékkel és 
szellemmel, lankadatlan igyekezettel, páratlan áldo
zatkészséggel, cél tudatosan és tervszerűen dolgoznak 
iparuk fejlesztésén és — m ert e törekvésük száz meg 
száz iparoskezet foglalkoztat és ju tta t kenyérhez — 
hasznos munkásaivá válnak nemzeti közmunkánknak, 
mely szorgoskodó munkájuknak napról-napra bőséges 
hasznát látja.

A Rákóczi-úl és Krzsébct-körut sarkán, tehát 
a székesfőváros legnagyobb forgalmú útvonalának

gócpontjában fekvő Wasscrmann Mór tulajdonát ké
pező „Etnke kávéház" valóságos prototípusa az örök
ifjú Ihidapesl ama kávéházainak, melyeket nem 
annyira az üzleti verseny, m int inkább a közszük
séglet hozott létre és tart fenn s amelyek ebben 
találják létjogosultságuk és jövőjük legbiztosabb alap
ját. A „Emkc". melynek megalapítója, jelenlegi tulaj
donosának néhai atyja, a magyar főváros egyik leg
kedveltebb, országos hírű vendéglőse Wasscrmann 
Jónás volt, dacára annak, hogy minden tekintetben 
európai színvonalon álló divatos berendezésében, a 
legmagasabb kényelmi és fény űzési igényeket is ki
elégítő részleteiben, szigorú üzletvezetési szellemé
ben elsőrangú helyet foglal kávéházaink sorában, 
mégis erősen a polgári jelleg felé hajlik, ami a kávé
ház élénk életében, a vendégsereg állandóságában is 
kifejezést talál. Kora reggeltől a késő éjjeli órákig 
szünet és megállás nélkül, a folyton dolgozó főváros 
lüktető képe tárul itt a szemlélő elé és míg a nappali 
órákban a „dolgozó Budapest" jól ism ert alakjai ülik 
körül az „Emke“ kerek asztalait, hangos lármával 
töltve meg a tágas helyiségeket, addig ugyanott — 
esténként — a „mulató város* színes, világos, folyton 
mcg-megváltozó örökké vidám közönsége telepszik 
meg és szórakozik ifjúi gondtalansággal a pompás 
cigányzene mellett, m enekülést keresve a minden
napi élet kenyérgondjai elől. Ám e jókedv és vidám 
Ság nem csap itt át a szertelen szélsőségekbe, mely 
elég sok más helyen az éjszaka hangos orgiáivá fajul, 
hanem megmarad mindig ama szigorúan megőrzött
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határok keretűben, melyek fölött az atyai hagyomá
nyokra féltékeny liui gonddal őrködik a nagy látkör 
mellett erős üzleti érzékkel rendelkező tulajdonos, 
Wassermann Mór. Ezt a kávéházat épp ezért joggal 
és méltán sorozhatjuk ama kávéházaink sorába, 
melyek nem csak a közönség igényeit elégítik ki teljes 
mérvben és minden irányban, de amelyek nyereség- 
számba mennek magának a kávésiparnak szempont
jából is.

Innen tovább haladva a Józsel'-köruttal való 
kereszteződés előtt áll egy kis szabad térségen a 
Népszínház, mellyel szemben találjuk a József-körut 
és Népszinház-ulca sarkán az Állami ipariskolái és a 
Technológiai Iparmuzeumot.

A Kákóczi-dt hatalmas vonalába imponáló ará
nyokkal illeszkedik Pelánovits József „Mctropolc" 
szállodája. Pár cxccllcncc modern fashionahlc szálloda. 
Az étterem  díszes berendezése, hófehér fala, a kávé
ház praktikus észre valló berendezése, a több mint 
110 szoba fényes intcricurjc, a kényelmi, fényüzési 
és hvgienikus berendezések egész sorozata, légfűtés, 
elektromos világítás mindenfelől, a házban levő für
dők egytől-cgyig mind amellett bizonyítanak, hogy a 
ház ura, aki munkás életének minden eredményét, 
egész ambícióját és tudását ezen alkotásába fektette, 
szállodáját nemcsak a belföldi idegenforgalom le
bonyolításának, hanem a külföld felöl hutánk fele 
irányuló; habár lassan, de mindinkább növekedő ide
genforgalom igényeinek megfelelőin igyekezeti berendezni.

Hogy c szándék kivitele teljes mérvben sikerült, 
abban leli m agyarázatát, hogy Pctánovils József, ki 
188G óta tiz éven át b irta  a terézvárosi Casino 
nagyhírű Andrássy-iüi vendéglőjének bérletét, majd 
innen távozva, az 1896-iki ezredéves országos kiállí
táson a Király-serfőzö pavilonjában Hint ki, 18!)7-bcn 
pedig Löffelmanntói a Vigadó-télen, a Thonel-udvar- 
ban levő világhírű ,,1‘ilscni" sörcsarnokot vette át 
— már 181)2 előtt — mikor „Metropol" szállodáját meg
nyitotta, a szállodacpiilct és berendezés tekintetében 
számos külföldi utazása alkalmával oly gyakorlati 
ism eretekre telt szert, hogy csak ezeket kellett valóra 
váltania, hogy üzlete egy minden izében modern és 
tökéletes intézmény legyen. A ház, melyei Pelánovits 
József ilyformán egyforma tudással és áldozatkész
séggel létesített, m indezek folytán nemcsak dísze a 
székesfővárosnak, hanem büszkesége a magyar szállo
dás és vendéglősiparnak, m ert a benne lefolyó eleven, 
pezsgő élet, ragyogó fény, ragyogó tisztaság és ottho
nos kényelem a magyar szállodaipar európai szín
vonalának eleven bizonyítéka. Mint a inagaépitctlc 
ház a város forgalmas közepén, ügy ,;áll ma m ár a 
ház ura is a székes-főváros társadalm i és közéleté
nek előkelő helyén, mely helyet az egykor egyformán 
szerény és szegény vasmegyei Hu, m int igazi „self 
mailé mail- erős, törhetetlen akarattal, vasszorga
lommal és kitartással vívott ki magának. Rokonszen
ves, népszerű egyéniségére jellemző, hogy ma — am i
kor mindenki nagyra lát — a maga mesterségét meg-
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becsülve az egyik Hál a vendéglőspálj'ára neveli. 
Egész életén át büszke volt a m esterségére és a régi 
„Budapesti pineéregylelnck ', — melynek egykor maga 
is oszlopos tagja volt -- kevés nála jobb és hasz
nosabb pártfogója volt. A vendéglősipari munkások 
törekvéseinek szabadelvű támogatója s a „Budapesti 
szállodások, vendéglősök és koresm árosok Ipar tá r
sulata" által a segédszemélyzet részére lé tesített in 
gyenes elhelyező intézete főleg az ő munkásságának 
köszönhető. Évek óta tagja a székesfőváros törvény- 
hatósági bizottságának, ahol a különböző bizottságok
ban elism ert tevékenységet fejt ki.

Kifelé haladva a Hákóczi-út másik oldalán látjuk 
a „Mtin kdcsy“- k á v éh á z a t.

A Rákóczi é t egyik legnépszerűbb kávéháza a 
Nagy Sándor tulajdonát képező „Munkácsi/ kávéház“, 
a kávéházakban oly dúsgazdag Budapest egyik leg
nagyobb és leglátogatottabb kávéháza, melyet jelenlegi 
tulajdonosa és egyik megalapítója k itartó  szorgalmá
val, ritk a  szakszerű kiképzettségévcl a székes-főváros 
egyik legkedveltebb szórakozó és mulatóhelyévé 
fejlesztett ki. Nappal a hatalmas útvonal kereskedő 
és iparos világa, esténként szórakozni és mulalni- 
vágvó nép tölti meg a Munkácsy kávéházat, melynek 
látogatóit és népét szemlélve, valósággal a székes- 
főváros ü tőerén tartjuk  vizsgáló kezűnket. Nyájas és 
barátságos itt a levegő, a pompás cifrázó cigányzene 
melleit a becsületes munkában elfáradt emberek keres

nek és találnak napi munkájuk után üdülést és egy 
pár órai szórakozást. Barátságos, jó ism erősként já r 
vendégei közt a gazda, aki m indenkit szívesen üdvözöl, 
akivel mindenki szívesen fog kezet s aki m int lelőtől- 
talpig szakképzett és magacsinálta ember, a nagy 
versennyel szemben is oly jól meg tudta alapozni 
üzletéi, hogy magának és kávéházának nagy népszerű
séget és kedveltségit szerzett, maga pedig nyugodt 
lélekkel és biztos várakozással tekinthet üzlete jövője 
elé is. A „von dér Pieke auP'-kávésnak nem is lehet 
nagyobb büszkesége és elégtétele annál, hogy m indent 
maga csinált és — amint ezt Nagy is elmondhatja 
magáról teljes jogosultsággal — jól is csinálta meg.

AHákóczi-út kávéházainak sora ezzel koránt sincs 
kim erítve. A „Munkácsy'* közvetlen szomszédságában 
van a .. Wckcrlc"-kávéház, mely szintén a főváros 
egyik különlegessége.

A Rákóczi-út számos kávéházai közt „ Wckcrlc 
káveház" néven a budapesti kávésipartársulat egyik 
legrégibb és köztiszteletben álló tagjának Glaser 
Fülöpnek kávéháza a ma olyannyira divatos cabare- 
lek tipikus előfutárja és az E rzsébetváros polgársá
gának egyik legkedveltebb mulatóhelye. A könnyű 
múzsa papnői, fiatal szinésznemzedék oltja itt a szín
já tékra éhes közönség művészi igényeit, k iszorítva a 
ném et bretllil, mely ma-holnap m ár csak a múlt 
em lékét fogja képezni. A tulajdonos, aki m int igazi 
self made mán a maga erejéből, a maga munkájából
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küzdötte fel magát a székes-lováros köztiszlelt pol
gárai sorába, nem közönséges üzleti szellemtől, hanem 
erős hazaíias érzéstől vezérelve honosította meg a 
magyar orleiimszerü előadásokat kávéházában éppen 
a német múzsa pusztításai ellen a magyarság érdeké
ben és hogy jó munkát végzett, kitűnik abból is, hogy 
nem egy ama ilju óriások közül, kik itt estek át az 
első lámpalázon és ma már előkelő helyet foglalnak 
el a színészet és a varieté terén. E kávéházban bon
togatta szárnyait Sarkad// Vilmos, az aradi Nemzeti 
Színház későbbi jeles komikusa, s itt kezdte pálya
futását fírrö József, ma a magyar varietének egyik 
legnagyobb erőssége, úgy szintén liuland Hóbert, aki 
ma a külföldön aratja babérail és Morini Gyula a mai 
művezető. Mind e hasznos munkát és kávéházi sze
repkörét csendben és minden hangosabb reklám nélkül 
tölti be Glaser Fiilöp „ Wekcrlc ká véh á za melynek léte

és jellege a tulajdonos egyéniségével annyira egybe
forrott, hogy attól még gondolatban sem választható el.

A Keleti pályaudvar közvetlen tőszomszédságá
ban, a líákóczi-út és lloltenbillcr-ulea sarkán, tehát 
a székesfőváros legforgalmasabb útvonalainak talál
kozó helyén áll az ilj. Sprnng János tulajdonát képező, 
impozáns arányú „Központi s z á llo d a A legújabb időkig 
erről a házról, mely pedig d irek t szállodának épülvén, 
a rra  lelt volna hivatva, hogy a székesfőváros szálloda
iparában számottevő tényező legyen, kevés szó esett 
akár a bel- akár a külföldi idegenforgalom lebonyo
lításánál. Külön kézben volt a szállodai rész, külön 
vezetés alatt a kávéház és a vendéglő is és így több 
m int természetes, hogy a vezetés minden irányban 
nélkülözte az egységes vezetés, az egységes szellem 
azt a rendszerességét, mely kell, hogy minden kor
szerűen berendezett szállodaüzemnek kizárólagos
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alapját képezze. Mióta azonban a szálloda mindhárom 
üzletága — szobák, vendéglő, kávéház, — ilj. Sjiruny 
János egységes és minden irányban avato tt vezetése 
alá került, a „Központi szálloda“ egy csapásra ama 
clsőrangn szállodák sorába emelkedett, amelyeket 
m int a m agyar szállodaipar európai színvonalának 
bizonyságait szoktuk említeni. Az előbbi bérlők által 
inauguráll szellem helyét, mely egyedül a kínálkozó 
előnyök lehető kiaknázására törekedett, abban a pilla
natban, melyben ilj. Sprung János az egész vezetést 
kezeibe vette, a lelkiismeretesség, a szakszerű tudás 
és az áldozatkészség ama magasabb formája foglalta 
el, m elyet a modern európai niveau követel meg és 
mely követelm ényekkel szívesen számol le az, aki 
— m int ilj. Sprung János — m unkaerejét egy oly 
vállalatnak készül szentelni és áldozza is, melyben 
egyénileg nemcsak a hasznot haj tó üzletet, hanem oly

reábizotl erkölcsi tőkét is lát, melynek megőrzése 
becsületbeli kötelem. H kötelesség felismerésének és 
beváltásának bizonyítéka a „Központi szálloda“ teljesen 
új berendezése, modern fénye, kényelm e és pompája, 
az étterem  és kávéház szakavatott vezetése, valam int 
ama folyton növekvő kedvcllség, mely e szállodát ügy 
a székesfőváros, m int az utazó közönség kedvenc 
találkozóhelyévé teszik. A tulajdonos puritán egyszerű
sége, nagy intelligenciája, magas fokon álló vendéglős- 
tudása rokonszenvesen illeszkedik a Központi szállodá
ról megírható kép kereteibe, m elyeket ezenkívül 
kedvesen élénkít az egész kép minden színén fel
található polgári vonás.

Merőben meddő, m ert felesleges vállalkozás 
volna ehelyütt a közeli „Ktdcli pályaudvar“ vendég
lőséről, Sladler Károlyról, a székesfőváros vendéglősei 
nck országszerte közbecsülésben álló Nesztoráról, az

Kelüti pályaudvar
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Keleti pályaudvar 
éttermei

ország legrégibb vasúti vendéglőséről Írni, a köztu- 
datba róla átm ent igazságokat niegisniélclni. A régi, 
lisztes vendéglős hagyományok őrzője: nemes, egy
szerű és igénytelen : iparáért lángoló és áldozatkész; 
szelleme modern, lelke a jótékonyságban é l; szíve 
m indenért, ami szép, jó és nemes, hangosan dobog. 
Nevétörőkélelű intézmények vésték ipara történetébe, 
lázas munkára terem tett agyát folyton új meg új 
eszmék termékenyítik. Ideálja: a kölclességleljesílés; 
félelme : a lömjénezés. Igaz, hogy erre  ö sem született.

A székesfőváros idegenforgalma, az ipari és 
kereskedelmi élet folytonos élénkülése, a társadalmi, 
tudományos és művészeti intézm ények szaporodása 
mindegyre nagyobb emberlömegekcl vonz az örök
ifjú főváros falai közé, ahol a szórakozásból utazó, 
ide ellátogató közönség felelt lassanként túlsúlyra 
tesz szert a kenyérkeresö elem. Hűnek a befogadá
sára készülnek és rendeződnek be ama szállodák, 
amelyek, — ha szálloda és szálloda közöli egyáltalán 
lehel rangfokozatúkat felállítani, -  hogy úgy mondjuk 
a „polgári középosztály  részére szánvák, amelyek
től, — ha a mindinkább emelkedő drágaságra és meg- 
nchczbülő megélhetési viszonyokra tekintünk — a 
létjogosultságot megtagadni nem lehel. Ilyen szálloda 
az Aggteleki-utcában a Hákóczi-út forgalmas útvonalá
nak közvetlen szomszédságában levő „Deák Ferenc" 
szálloda, melynek tulajdonosa Pállái Miklós, fárad

Staillcr Károly 
vendéglős

ságot és áldozatokat nem kiméivé, a külső látszatra 
egyszerű és igénytelen bérházból oly modern kénye
lemmel. s főleg a hygicnikus igényeknek minden 
tekintetben megfelelő berendezésekkel ellátott szállo
dát rendezett be, mely a hozzáfüződő várakozások
nak és igényeknek minden tekintetben megfelelni 
képes. Nyilvánvaló, hogy a székesfőváros szálloda
ipara fejlődése és emelkedése nem é rt még el ahhoz 
a megálló ponthoz, hogy annak egybefoglaló képét 
meg lehelne rajzolni; épp ezért megnyugvással fogad
hatjuk, ha reális alapon inkább azok a szállodák sza
porodnak, melyek, m int Fallal „Deák Ferenc'' szállo
dája, nem nagy applombbal lépnek fel ugyan, de a 
közszükséglel igényeinek felelnek meg, m int azok, 
amelyek csak a túlhajtott versenyre lévén szánva, 
nagy arányokban készülnek és anélkül, hogy maguk
nak használnának, a már meglevőknek annál nagyobb 
kárt okoznak.

A tiszta és csinos berendezésű, válogatott bútor
zattal, villamvilágitással, légfűtéssel, fürdőkkel, mo
dern szellőző készülékkel berendezett „Deák Ferenc" 
szálloda ^mindenben megfelel a modern, korszerű 
szálloda követelményeinek, így létcsülése annak a 
polgári középosztálynak számára, — am elynek szá
mára létesült — határozottan örvendetes tény, m elyért 
dicséret illeti a tulajdonos Faltai Miklós vállalkozó 
munkakedvéi, képességét pedig elismerés illeti.
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A Rákóczi-úton kifelé haladva, a 72. szám alatt 
van a M. Kir. Mezőgazdasági Muzeum ideiglenes ki
állítása, mely a mezőgazdasági term ékek termelésé
nek és értékesítésének szemléltető képét nyújtja.

A Rákóczi-út végével szemben a Keleti pálya
udvar előtti nagy térségen találjuk Baross Gábor 
szobrát (-J* 1892), a ki erős tehetségével és vasszor
galmával óriási szolgálatot te tt hazánknak és az 
idegenforgalom emelését nagyban előmozdította a 
zónarendszer behozatala által.

A Keleti pályaudvartól balra a Thököli-út vezet, 
melynek bálidén  levő folytatását közvetlen a 
Rákóci-úttól is halra a Roltenbiller-iúci\ képezi, mely
ben a .1/. Királyi Állatorvosi Akadémiát találhatjuk meg.

A pályaudvartól jobbra az út a Kerepesi temető
höz vezet, hol hazánk nagyjai pihenik örök álmukat;

közöttük Batthyány Lajos gróf, Deák Ferenc, Kossuth 
Lajos és még többen.

Visszatérve a belső körhöz, a Rákóczi-úton át a 
Károly-körut, Wesselényi- és Dohány-utcák találkozá
sánál látjuk az izraelita templomot. Innen a Kárólj'- 
körulon tovább haladva észak felé az út baloldalán 
találjuk a régi Kár oly-kaszárnya helyén a teljesen 
átalakíto tt KÖZPONTI VÁROSHÁZÁT.

A Központi városházzal szemben a Koronaherceg
ig Zsibárus-utca sarkán van a Főposta és központi táviró- 
hivatal. Innen a Deák-térre érve, találjuk az Evan
gélikus templomot és az Frzsébet-tért Scmmclweisz szob
rával. A szomszédos József-léren áll .József nádor

Az uj 
Országit Az 
hajáról
lU'/.Vt!
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szobra. Innen észak felé a Nádor-utcán át ennek 
északi sarkán találjuk az újonnan alkotott épület- 
csoportok 1(31 körülvéve a Szabadság-teret. Itt áll ma az 
uj Tőzsde, az Osztrák Magyar Bank palotája, a Hold- 
utea leié néző részén a Postatakarékpénztár palotája, a 
Hold-utcában pedig a lipótvárosi Vásárcsarnok.

A kolosszális Tőzsdeépületnek, mely a főváros 
egyik legnevezetesebb és világhírű építészeti rem ek
műve, valósággal kiem elkedő része az Ugor József 
tulajdonát képező „Tőzsde kávéház“, mely m int lát
ványosság is, nagyság, berendezés stb. tekintetében 
első helyen áll kávéházaink sorában. Tulajdonosa, 
Ugor József aránylag rövid idő alatt kiváló h írnévre és 
közkcd vei tsegre te tt szert, üzletét pedig az időszakon
ként rendezni szokott közérdekű képkiállitások révén 
tette országos hírűvé. A tőzsdét látogató kereske- 
dclmiés pénzügyi körökön kívül a „Tőzsde kávéház4*

ma már a Lipótváros és szomszédos városrészek 
kedvenc találkozóhelyévé vált, amiben bizonyára 
kiváló része van a kávéház tulajdonosa egyéni
ségének is.

Itt, a tőzsde és az Országház közvetlen tőszom
szédságában találjuk Iiaiser Miksának, az Andrássy- 
uti „Scccssió kávéház44 volt tulajdonosának fejedelmi 
fénynyel és pompával berendezett „ City kávéházát* is, a 
Lipótváros előkelő ízlésű közönségének legkedveltebb 
találkozó helyét, mely az cnscmblc egészétől kezdve 
a lcgai iróbb részletekig a legnagyobb gonddal van 
berendezve. Tulajdonosa typusa a self made mailek
nek, mintigazi, tetőtől-talpig szakember nagy tudással, 
páratlan szakavatottsággal és gonddal őrzi és fejleszti 
azt a rendkívül előkelő színvonalat, mely üzletét 
kávéházaink sorában a legelső helyre és a virágzás 
legmagasabb fokára emelte.
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A jelenben szükséget pótol, a jövőben pedig 
nagy hivatás vár Gárdonyi-Qottfried Józsefnek a m agyar 
törvényhozás fejedelmi fényességű palotájának tő- 
szomszédságában fekvő „Országliáz-kávéházára". A hatal
mas arányokban épült rem ek palotaszerül épület egész 
földszintjét elfoglaló kávéház minden izében a leg
modernebb fény nyel, a legtökéletesebb kényelmi beren
dezésekkel van ellátva, egyesítvén magában mindazt, 
am it a haladó kor és modern technika vívmányaiból a 
kávéházak berendezésében alkalmazni és felhasználni 
lehet. A kávéház tulajdonosa Gárdonyi-Goltfried József 
a maga ritka szakértelmével, vonzó egyéni tulajdonsá
gaival ezen kerület előkelő és kényes ízlésű lakosság
gal biró közönség szolgálatára szinte predesztinálva 
van s üzletének aránylag rövid ideje fennállása dacára 
máris oly bizalomra és közkedveltségre tett szert, 
mely nemcsak a látogatottságát emeli, hanem annak

jövőbeli fejlődésére és virágzására is joggal enged 
biztos következtetést vonni. A Lipótváros c részén, 
mely most indul meg csak jövőbeli fejlődése útjára, 
az „Országház-kávéháza régi, politikai szerepkörrel 
b írt nagy kávéházak szereplésének átvételére joggal 
ta rtha t igényt.

A Szabadságtérről egy diagonalisban haladva, 
elénk tűnik az l 'J  ORSZÁGIJA/. Az épület mintegy
15.000 qm. területen homokkőből, góth stílusban Steindl 
tervei szerint készült. Középső kupolája 106 m. magas 
és a képviselőház valamint a főrendiház ülésterm eit 
foglalja magában. Az építkezés mintegy 36 millió 
koronába került. Belsejében m árványnyal és arany
nyal dúsan díszített lépcsőház, a közép kupola-terem 
sokszínű, 16 királyunk bronzszobrával meglepő be
nyomást gyakorolnak a szemlélőre. Az uj országház 
előtt találjuk gróf Andrássy Gyula lovasszobrát. A
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(íróf Andríissy (lyula 
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Az uj Orszfif'liAz 
melleit

parlam entnek a város fele néző homlokzatától keletre 
épült renaissancc stylusban a Magyar Királyi Curia; 
hat oszlopos portikusa lelett az Igazság háromfogatu 
bronzszobra áll. Belsejében egy hatalmas középcsarnok 
szép távlattal a lcpcsőházra, melyet Stróbl Justicia 
szobra és lo tz  falfestményei diszitenek. A Curiától 
jobbra áll a Fölilmivclésügyi és Igazságügyi Minisztérium 
hatalm as palotája.

Innen az Alkotmány-uteába haladva a Faci-körut 
leié e vidéken egy pár pompás épületet látunk, m int 
a Kereskedelmi Akadémiát, az ügyvédi kamarát, az Uni
tárius templomot és a Törvényszéki palotát, melyben a 
Feszty freskóival festett esküdtszéki tárgyalási terem 
különösen leköti figyelmünket. A fogház pedig sok 
szakem ber elism erését vívta ki. Az utca második 
sarkán áll az írók és Hírlapírók Nyugdijegylcténck hatal
mas palotája.

Innen Faci-körutra érve találjuk Förster Konrád 
modern európai stílben berendezett s országszerte 
kiváló h írnévnek örvendő vendéglőjét, melyet aligha 
kell közelebbről is bem utatnunk, olyannyira közfoga
lommá vált már.

A Váci-körűt és a Tcréz-körut végén a Nyugoti 
pályaudvart találjuk, ahonnan a Margit-hid felé a Lipót- 
körut vezet és itt láthatjuk a Vígszínház épületét.

Ugyancsak itt, a régi Pest határszélén, egy ú t
vonallal a L ipót-köruttal és ezen útvonalon Britek 
Károly „Vígszínház kávéházával“ találkozunk. Kz az a 
pont, amelyen a nagy körutak mozgalmas élete to
longva tör magának utat a budai részek s a székes- 
főváros egyik legszebb kiránduló helye a Margitsziget, 
a Duna gyöngye felé. A szerencsésen megválogatott 
helyen fekvő, d irck t kávéházi célokra épített helyi
ségekben, melyek m ár rendkívüli nagy arányaikkal 
is magukra vonják a szemlélő figyelmét, a berende
zés egészétől kezdve a legapróbb részletekig minden 
feltalálható, am it a jó ízlés, csín, fényesség és kénye
lem szempontjából és a modern technika összes vív
m ányainak felhasználásával — nem csekély anyagi 
áldozatok árán — alkothat és ju tta th a t érvényre. Ha 
Budapestet az ide ellátogató külföld találóan és jog
gal nevezte el a „kávéházak városának" a kávéházak 
nagy számánál fogva, úgy mi magunk jogosan mond
hatjuk el, hogy a berendezés fénye és tökéletessége 
tekintetében a kontinens legelső kávéházait a ..Víg
színház" és hozzá hasonlatos kávéházak létesítői 
terem tették meg Budapesten. A kávéházat látogató 
közönség méltóan illeszkedik a részére nyú jto tt fog
lalathoz és a székes-főváros legelőkelőbb közönsé
géből tevődik össze. A közeli Vígszínház előkelő



Vígszínház U pót-köruton

sadalmi téren is egyik elism ert és leghasznosabb 
munkása.

A M. A. V. nyugoti pályaudvarának hatalmas 
bejárójával szemben Dölcker Ferenc „Lomion* szál
lodája tisztes m últjával és jelenével mintája azon 
szállodáknak, melyeket nem a spekulatív üzleti tőke, 
hanem a közszükséglet hozott létre. Itt akarva, nem 
akarva szállodának „kelleti," épülnie, hogy a pálya
udvaron megérkező, p ihenésre vágyó utas azonnal 
kényelmes, meleg és barátságos o tthonra találjon és 
hogy azon a hosszú útvonalon, mely a budai részek
kel a pompás Margithid révén van összekötve, legyen 
egy középpont is, hogy a Váci-kőrut, L ipót-körut 
és a nagy körút felől áramló embertömeg szüntelen 
zajlásában egy-cgy percre megállhasson. Eleinte, mi
kor a szálloda csak gyors egym ásutánban váltakozó 
vállakozók kezében volt, ezek nem is igyekeztek 
egyébre, mint az adott és felette kedvező viszonyok ki
aknázására, mióta azonban a „London szálloda“ jelenlegi 
tulajdonosának, a városszerte nagy közkedveltségnek

°00000

művészei és művésznői, a Lipótváros pénzhatalmas- 
ságai, a forgalmas útvonal tekintélyes kereskedő- és 
iparosvilága otthonos a Vígszínház kávéház asztalainál, 
melyek közt egy fáradthatatlan munkássága, egyéni 
tulajdonságainál városszerte közkcdvel tségü, világ
látott és nagytapasztalatu tulajdonos, Briick Károly 
félő gonddal, nagy szakértelemmel őrzi üzlete előkelő 
színvonalát. Amint a kávéház berendezésének minden 
egyes, erős művészi és szépérzésre valló részletén 
kifejezetten megérezhető a tulajdonos áldozatkész 
egyénisége, épp úgy a vezetés minden egyes meg
nyilvánulásán is érezhető a nagyra és kiválóra való 
céltudatos törekvés. E törekvés ju tta tta  a Vígszínház 
kávéház tulajdonosát vezető szerephez a budapesti 
kávésipartársulat kebelében is, ahol kartársai bizalma 
által támogatva, mindenkor a modern törekvések és 
liberális eszmék úttörője és zászlótartója volt, emel
lett bőséges alkalomra talált ama 
humanisztikus és jótékonysági esz
mék terjesztésére, amelyeknek tár-
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hozzánk ellátogató külföldi. A házigazdát jellemző 
egyszerűség cs szerénység tükröződik itt vissza 
az egész házon, a berendezés minden tárgyán, a 
vendéglő és kávéház egész vezetésén, sőt a íigyel- 
mcs szemlélő ezenkívül észreveszi ama polgárszellem 
működésének nyomait, mely nem látszatot kelteni, 
hanem inkább minden tekintetben reálisat, valóságot 
nyújtani akar. A szálloda tulajdonosa Doh-leér Ferenc 
a „London“ u jjátcrem tésévcl, igy nemcsak bátor és 
áldozatkész vállalkozó kedvének, hanem kitűnő szak- 
képzettségének is bizonyítékát adta, amit élénken 
bizonyít, hogy úgy szállodája, mint a vele kapcsolatos

örvendő Dökker Ferencnek tulajdonába került, azóta 
az ő páratlan áldozatkészsége, nagy munkakedve és 
szorgalma folytán a régi London régi képét egészen 
m egváltoztatta és habár a külső falak még mindig a 
régiek, bent egészen más élet és szellem uralkodik. 
A régi, patriarchális kényelem re hajló szellem helyére 
a modern szálloda élet izgalma lépett, a régi bútorok 
lom tárba kerültek, helyükön a kor színvonalán álló 
kényelmi és lenyüzési berendezések állanak az utazó 
és a vendéglőt látogató közönség rendelkezésére. 
A díszes és kényelm es berendezésű szobák és lak
osztályokban meg van a modern technika minden 
vívm ánya, am it a szállodaipar a 
maga céljaira érvényesíthet és a 
kenyere után utazó polgár épp oly 
nyugalmas otthont talál a barátsá
gos falak közt, m int a passzióból

Nyűgöt! pályaudvar
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Bokros 
Dreher nagy- 

venriéglfijo

vendéglői és kávéházi iizlct is napról-napra nagyobb 
látogatottságnak örvendenek, gazdájukat pedig meg
érdem elt hírnévhez és köztisztelethez ju tta tták .

A Váci-köruton visszafelé baladva a 32. sz. a la tta  
Kereskedelmi Muzeum irodája van, ahol kereskedelmi, 
kiviteli ügyekben díjtalan felvilágosítást nyújtanak 
az érdeklődőknek; ugyanezen az oldalon áll a Szent- 
István templom (Lipótvárosi bazilika) 96 m éter magas
ságú kupolájával, melyet 1851-ben Hűd kezdett épí
teni és ennek halála után (1863.) Ybl uj tervei szerint 
folytatták az építkezést és a templom belseje is 
elkészült. Innen keletre nyílik az Andrássy-út (Köz

lekedés a liget felé: földalatti villamos és omnibuszok) 
és egyenest a Városliget felé vezet.

Utunkat az Andrássy-úton megkezdve, ezen 
általában szép palotákkal beépített utón találjuk a 
Magyar Királyi Opn'át, m elyet 1875 —84-ben Ybl épített 
rcnaissancc stylusban. Ezzel szemben áll a M. A. V. 
nyugdíjintézetének palotája.

Az új életre ébredt vendéglőnek, mety a M. Á. V. 
Andrássy-úti nyugdijintézeti palotájában — szemben 
a m. kir. Operával — a rra  van hivatva, hogy elhelye
zésénél, modern és minden tekintetben fényes beren
dezésénél fogva a székesfőváros legelső rendű üzlet- 
helyisége legyen. Bokros Dreher nagy vendéglője e 
hivatása magaslatát abban a percben érte el, melyben 
Bokros Károly kezeibe, e kiváló vendéglős vezetése alá 
került. A tipikus magyar vendéglős fennen magasztalt 
erényei, a modern európai értelemben vett szállodás 
és vendéglős jellemző tulajdonságai, vendégszerető, 
bizalomra hajló egyéniség, egyenes és ny ílt őszinteség 
megnyerő modor, magas műveltség szerencsés har
móniában egyesülnek benne. Iparát szereti és érti, s 
azt nemcsak kenyérkereseti pályának tekinti, hanem

Andrássy-rtt 
az. Operától 

kezelve



oly polgár pályának, ahol a köznek, a hazának épp 
oly hasznos szolgálatokat lehet teljesíteni, m int bár
mely más ipari foglalkozás terén. Épp ez vitte az 
iparlársu lalok  tevékenységében is a rra  az útra* 
melyen m unkásságát örökélclü alkotások jelzik, s ha 
csak azt em lítjük lel, hogy a „Szállodások, vendéglősök, 
kávésok, pincérek és kávéssegédek országos nvugdij- 
egycsfilcténck“ tiz év óla, — tehát m egalapításától 
kezdve — ő az elnöke, hogy a vendéglősipar ezen 
legszebb hum anisztikus, főleg az ő ernyedetlen, lelkes* 
ügybuzgó és áldozatkész mu nkásságának köszönheti 
szinte páratlanul álló felvirágzását, hogy az esztergomi 
és miskolci iparlársulalok  neki köszönhetik létezé
süket, hogy a miskolci vendéglőstanonc szakiskolát 
ő alap íto tta meg, hogy a „Magyar Vendéglősök Orszá
gos Szövetsége" m egalapításában is oroszlánrésze van, 
ügy azt hisszük eléggé jellem eztük azt a közhasznú 
és áldásos tevékenységet, melyet ipara érdekében 
évtizedeken á t kifejtett, s melylyel nevét a magyar 
vendéglősipar történetében ércnél is m aradandóbb 
belükkel örökíte tte  meg.

Klőkelő helyet foglal az Andrássy-űlon, a székes- 
főváros e maga nemében páratlan avenuején a VI —VII.

I.ipótvsirosi Bazilika

V áei-könit az 
Aiulrássy-iittól 

kezdve

kerületi Casino részvénytársaság pompás épületé
ben levő, fityiszeimen berendezőit és jelenleg il'j. 
Schuller Ferenc tulajdonát képező „Casino] ve ■KlÉHlÖ", 
mely modern berendezésével, nagy és pompás téli
kertjével, kaszinói külön helyiségeivel minden izében 
a nyugoteurópai m etropolisok világhírül vendéglőire 
em lékeztet. Ha már magának a helyiségnek szokatlanul 
nagy arányai, ezen helyiségben kitünően érvénye
sülő fényüzési berendezések kiilön-külön is az egész
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ctablissemcnt magas színvonala m elleit bizonyítanak, 
úgy azon vendéglősök névsora viszont, kik mint egy 
Buschcr, Petánovits, Bokros, Weisz, Klivcnyi annak 
adják magyarázatát, m iként válhatott nemcsak a 
szőkébb értelemben vett Terézváros egyik legked
veltebb vendéglőjévé, hanem egyúttal a székesfőváros 
előkelő köreinek is keresett találkozóhelyévé, ahol 
cslénkint és a déli órákban a fővárosi vendéglői élet- 
teljes élénkségében tárul a szemlélő elé. Ily körül
mények között és az előtte működött kiváló vendég
lősök után a terézvárosi Casino vendéglője keresve 
sem kerülhetett volna hivatottak!) kezek közé, mint 
a jelenlegi tulajdonos Schullcr Ferenc kezébe, ki 
amellett, hogy maga is egy köztiszteletben álló, derék 
és népszerű vendéglősnek Schullcr Ferencnek lia, a 
főváros és a külföld legelőkelőbb üzleteiben nőtt 
naggyá, Petánovits Józsefei vallja mesterének és min
den irányban megfelel ama igényeknek, melyeket a 
modern társadalom joggal támaszt a modern vendég- 
lősiparossal szemben. Alapos szakképzettség, az üzleti 
élet avatott ismerete, szeretetrem éltó figyelmesség 
és előzéken vség mint em bert és vendéglőst Schullcr 
Ferencet, akire — tekintettel arra , hogy aránylag 
ifjan került a székes-főváros egyik legelőkelőbb és 
legforgalmasabb üzletének élére — bizonyára még 
nagy és szép szereplési kör a vendéglői ipar fejlesz
tése és emelése körül, amelyek szükségessé teszik, 
hogy a székes-főváros folyton megnövekedő idegen
forgalma és az ennek folytán megváltozott viszonyok 
közepette alapos tudású, nagy vállalkozókedvü és 
modern képzettségű vendéglősök álljanak a szállodás 
és vendéglősipar művelőinek első soraiban.

Szerényen, szinte szembeszökő szerénységgel 
húzódik meg az Andrássy-út közvetlen tőszomszéd
ságában, a Dalszínház- és Bévay-ulcák sarkán a 
székes-főváros egyik legnagyobb mulatóhelye a Lcil- 
ner Henrik és Keleti Henrik tulajdonát képező „Fvlies 
C a p r ic e A mulatóhely elnevezés lulajdonkép keveset 
mond és nem illik egészen a könnyű Múzsa e templo
mára, amelyben - amióta mindenfelé a francia Ízlés

hódit sikamlós könnyedségével és könnyelműségével 
— népszerű formában tulajdonkép ugyanazon m űvé
szeti irány hódit, mely elegáns külsővel Budapest egyik 
legelőkelőbb színpadára is utat tört már magának. 
A „Folies Caprice" ma már nem az a tingl-lángl, 
m int aminőkkel egykor a Király-utca véges-végig el 
volt borítva s aminők egy-két m aradványa — a ma
gyar nemzeti Genius szégyenére — még ma is foly
tatja cscncvész életét, hanem számottevő szórako
zási helye Budapest lakossága egy nagy részének és 
az ide ellátogató külföldieknek, mulatóhelye azoknak, 
kik elfáradva a komoly előadói m űvészet remekein, 
a jóízű pikantériák csiklandó-izgaló csemegéire áhí
toznak s ezeket itt meg is találják. A mulató alapító
jának Leitncr Henriknek és lulajdonostársának Keleti 
Henriknek, ki mint igazi self inadé maii lovárosszertc 
osztatlan szimpátiáknak örvend, épp az a legnagyobb 
érdemük, hogy számolva a modern ízlés követelmé
nyeivel, az eleinte tisztára ném et Foliesl m indenek
előtt egészen megmagyarositották, azután a mulató 
tónusát megfinomitván, fiatal, kezdő írókat magyar 
humoreszkek Írására buzdítottak és oly előadó m űvé
szeket nevellek, kik közül az egyik országos hírű 
komikus, a másikat meg épp most kaparin to tta  ci a 
mindig irigy szomszédos llécs. A mulatók fővonzó
erejének, a különféle művészi attrakcióknak beho
zatala — szerencsés megválasztással — s a párisi 
moulin rouge m intájára létesített ,,Casino de Paris" 
életbeléptetése sok Ízléssel és jelentős áldozalkész- 
séggel a „Folies Caprice" h írnevét m ár a külföldre is 
elvitték, ahol a reperto ir darabjai is tért hódítottak 
maguknak. A mulató tulajdonosainak igen rokon
szenvesegyénisége, kifogástalanul tisztességes üzlet
vezetése, újításaik, — melyek a „Tarka sz ínpad ' s a 
e a bar elek létesítésére vezettek — a nagy változatos
sága műsor külön járullak hozzá e közkedveltség és 
hírnév gyarapításához és megerősítéséhez, olyannyira, 
miszerint joggal elmondhatjuk, hogy létesítőjük és 
felvirágoztatójuk Keleti Henrik és Leitner Henrik -  
ha igaz az, hogy világváros vagyunk, melyben az ily



m ulatóhely nélkülözhetetlen a főváros fejlesztése 
körül nagy érdem eket szereztek maguknak.

Ugyanitt kell megemlékeznünk a Spiegel testvérek 
„Erdélyi borozójáról” a székes főváros e speciális éjjeli 
mulatóhelyéről, mely valóságos specialitássá növe
kedett, sok utánzóra is talált, melyek azonban, jó 
konyháját, k itűnő borait az „Erdélyinek" meg sem 
közelíthetik.

Kifelé haladva, balra a Nagymező-utcában ta
láljuk a 1 Valdmann Im re igazgagatása a latt álló „ Fő
városi O r fe u m o tmely ez idő szerin t a legelőkelőbb 
m ulatóhely.

A Fővárosi Orfeum közvetlen tőszomszédságá
ban az A ndrássy-úl és Nagymező-utca sarkán találjuk 
a Frangais-kávéházat.

Az örökifjú és szép, örökké munkás és örökké 
m ulató Budapest lypikus szülötte itt az Andrássy-ulon

a „Franrais Icáivcház“, mely sok változat, lemén leien 
kísérletezés után — miközben több tulajdonosa őrlő
dött meg — 1899-ben került jelenlegi birtokosának 
Bronner Miksának kezeibe. Amit igen sok kávéházban 
megtalálhatunk, „a régiek” felé hajladozó patriarchális 
vonást, annak itt se híre, se hamva. A modern v il ág
város színes élete, zajos éjjele rajzik  itt változatos 
képekben a szemlélő előtt s aki az Avcnue d ’Andrássy 
e ragyogó fényességű kávéházát esetleg gyanútlanul 
lépi át, hogy vacsorája után nyugodtan szüresölje ki 
kávéját, egyszerre a „le monde. qui s'amusc“ kellős 
közepébe talál, ahol az éj csillagainak lenge ruha- 
suttogása varázslatos gyorsasággal veri ki a fejéből a 
m indennapi élet közönséges gondjait, melyek helyét 
az élni, mulatni vágyás, a gyönyöréhség foglalja el. 
A harsogó, pompás cigányzene tobzódó rithm usai, az 
illatszerektől terhes levegő, a pracparált mosolyok,



a caehirozott szerelem, a jegesre hűtött pezsgő, az 
agyat tüzelő aszuhorok tüzesitő mámorában Paris világ
hírű éjjeli mulatóhelyeinek a Móniin rougc, a Chat 
noir hangja és szívverése uralkodik itt, mintha csak 
a kerek asztalok közt a M ontmartre könyelmü, de 
aranyszívű bohém népe tolongna sűrű rajokban. Nehéz 
e máról-holnapra élő nép közt és a nappali kávéházak 
komoly törzsközönsége között az elvegyülés, m ert hisz 
e kettő egymással csak éjjel találkozik, meg aztán 
mindegyik egy-cgy végletet képvisel. Az egyedüli 
komoly elem itt maga a tulajdonos, aki kávéháza 
jó hírnevére kiváló gondot fordítva, m int szakszerűen 
képzett kávés és nagy energiájú „self madc mán* 
üzlete színvonalát állandó és komoly gonddal őrzi 
olyannyira, hogy úgy a székesfőváros mulatni vágyó 
férliközönsége, m int az ide ellátogató idegenek elő
szeretettel látogatják üzletét. A hipokrizis talán talál 
kivetni valót is a székesfőváros éjjeli életében, ámde 
aki más metropolisok mulató világát is ismeri, tudja, 
hogy ezen a téren Berlin, Páris és London után nem 
minket illet az elsőség és hogy az idegen nemcsak 
a közvágóhidra és szobrokra kiváncsi, hanem arra  is, 
hogy a maga jó pénzéért hol szerezhet magának olyan 
szórakozásokat, amire otthon — a komoly munka
napokon - nincsen elég ideje.

A Francais-kávéházzal szemben a találjuk az 
Andrássy-út és Nagymező-utca sarkán Sachs Ödön 
„Helvelia kávcházál“ ezen a néven a székesfőváros 
egyik legújabb, tulajdonképp azonban előtörténeté
nél lógva a legrégibb kávéházát. Azok, akik a 
„kávéházak városának*' élettörténetét s főleg a szé
kesfőváros egyik legszebb útvonalának fejlődési 
mozzanatait alaposan ismerik, tudják hogy a „Helvelia“ 
helyén állott az Andrássy-út egyik legelső kávéháza 
és hogy a jelenlegi tulajdonos Sachs Ödön, — kinek 
munkáját az egyik legrégibb kávés, apósa Rcich Frigyes 
osztja — lulujdonkép az elődök hosszú sorára te
kinthet vissza. Állott a kávéház több kevesebb sze
rencsével a régebbi tulajdonosok alatt is, a falak épp 
oly gyakran változtatták arculatukat, ámde igazi élet,

igazi elevenség a fejedelmi fénnyel berendezett kávé
házba csak akkor költözött, mikor a jelenlegi tulaj
donos Sachs Ödön a restaurált kávéház kapuit a „le 
mond, qui s’amusc“ számára nyitotta meg, az após 
pedig, ak it ismer , tout Budapest" oly hévvel feküdt 
az üzlet felvirágoztatásához, mely nálánál sokkal 
fiatalabb embernek is becsületére vált volna. így 
azután nem csoda, ha a ..két egész ember" áldozat
kész, fáradhatlan munkássága és szakavatott vezetése 
alatt a „Helvdia kávéház", — mely nappal szolid pol
gárok tanyája — egy csapásra az éjjeli, a mulató 
Budapest legkedveltebb találkozó és m ulatóhelyévé 
alakult, ahova épp úgy elkívánkozik a benszülőtt ős- 
budapesti, mint a világot járó  globc tro tter, ha elvé
gezte a nappali tanulmányait. Szinte el kell mosolyod- 
nunk, ha látjuk, hogy mennél jobban acsarkodik a 
hypokrizis és íllisztcrfelfogás az „éjjeli Budapest" 
ellen, ez annál jobban, annál erősebben és biztosabban 
fejlődik világos jeléül annak, hogy mily nagy a kü
lönbség az elmélet és gyakorlat között, melyek közül 
az egyik é|»p azt perhorreszkálja, am it a másik m int 
nélkülözhellen előfeltételt kivan meg. A szigorúan 
tisztességes üzleti princípiumok mellett, melyek alap
ján tulajdonosa intencióihoz híven a „Helvdia kávéluízu 
vezetve lesz, határozott érdem, hogy az éjjeli élet 
e helyen olyan mederben folyik, mely a tisztesség 
szempontjából sem eshet kifogás alá. Akik világ
városról, idegenforgalomról, városfejlődésről, slbről 
beszélnek, írnak és álmodnak, tanulják meg, hogy 
ehhez nemcsak professzorok, de kávéházak is 
kellenek.

E kávéház tőszomszédságában van a nagymező- 
utcai „.lmor“-kávéház, mely a fővárosszcrlc nagy nép
szerűségnek örvendő Kanczlcr (iyula tulajdona, a régi, 
tulhabzó éjjeli életéről híres Budapest modern for
mába öltözött utolsó maradványa. A kávéház nagy 
múltja, hangos és zajos élete nem is itt, hanem az 
Andrássy-ulon volt »Beliczay"-xw\ kezdődik, mely a 
ló útvonalról akkor költözött ide, m ikor a székcs- 
lőváros rohamos fejlődésnek indult ipari és kérés
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kedclmi élete, a lipótvárosi szüle utcák homálya, 
sötétsége c világos, szcllős curópahiríi útvonalon kere
sett m enhelyet. Ekkor szorult a „Bcliczay“ a Nagy
m ező-utcába és elődjei sok sikertelen kísérlete után 
épp az képezi c kávéház jelenlegi ágilis és áldozat
kész tulajdonosának Kanczlcr Gyulának legfőbb érde
melt, hogy nem kímélve munkát és áldozatokat, egy 
oly fényes, kényelm es és divatos kávéházat terem tett, 
melyben mi sem em lékeztet a zivataros, változatos 
m últra, ellenben annál szívesebben tartózkodik o lt a 
szórakozási kereső jelen, mely ízlésben megfinomult, 
igényeiben megnövekedett és mindenben a legújabbal 
és legjobbat keresi.

Az „Ámor kávéház“ falai közt, nőmén est 
ómen, hangos és vidám hangon, cigányzeneszó 
m ellett ki világos v irrad  tig csapong napról-napra 
a túláradó jókedv és a székesfőváros mulató közön

ségének apraja-nagyja, ifja és örege m ielőtt nyu
galomra térne, itt tartja  utolsó megálló helyét. A 
figyelmes szemlélő előtt estétől reggelig nemcsak 
a székesfőváros legkülönbözőbb osztályai vonulnak el 
frakkban, smokingban vagy lisztes m unkásruhában, de 
az a sokat d icsért „jó vi(iék“ is, amely itt neszei az 
„otthon" előle jól elzárt „tilos gyümölcs" után. A figyel
mes és szorgoskodó tulajdonosnak Kanczlcr Gyulának 
mindegyik vendégéhez van egy szives szava, kedves
kedő figyelmessége, amiben Ismét törekvő fia is támo
gatja s ennek tulajdonítható az a népszerűség és ked- 
vcllscg is, melyben m indketten a kávéházat látogató 
közönség és főleg a „nagyreményű ifjúság" részéről 
részesülnek, mely a szerelem pajkos istenéről elne
vezett kávéházat nagy előszeretettel keresi fel. Hogy 
ez az intérieur az „Ámort" országszerte híressé lelte, 
több mint természetes.

Oooooo
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AzAndrássy-ulnakaz Oktogontól balra cső resze
ljen, a nagykörűi terézvárosi részén, az Andrássy-út 
közvetlen tőszomszédságában Weingruber \gw\c7. ,.Edi
son kávéháza*t egyike a kávéházakban túlontúl gazdag 
székes-főváros legrégibb, legszebb és legismertebb 
kávéházainak. Tökéletessége mellett legnagyobb bizo
nyítéka, hogy már eredetileg kávéháznak szánt helyi
ségeknek rendeződött be, még pedig oly modern slyl- 
ben, a fény űzési és kényelmi berendezések olyan 
tökéletességével és gazdasagával, mely a legmesszebb
menő igényeket is kielégítheti és mi kívánni valót 
sem hagy hátra. Ismert volta mellett pedig szól az, 
hogy tulajdonosa 11 ’cinyruber Ignácz, — ha nem is volna 
a régi W eingruber vendéglős család sarjadéka — ugv 
itt, mint a városligeti ..Fővárosi pavillon“ kávéházá
ban, melynek szintén ö a bérlője, kifejtett működésé
vel valóságos országos h írnévre és kedveltségibe tett

szert. A Terézváros pár exeellence kávéházlálogató kö
zönsége épp ezért már kezdettől lógva kiváló kedvvel 
és előszeretettel látogatta és keresi fel ma is az Edison 
kávéház barátságos és kellemes-kényelmes tartózko
dást és szórakozást biztosító helyiségeit, amelyekben 
Iont Budapest valamennyi társadalmi osztályainak 
képviselőivel való találkozásra tarthat számot. Mint 
két nagy üzletében, úgy társadalmi téren s ip artá r
sulataink belélctében is teljes mérvben érvényesül 
Weingruber Ignácz konciliáns természetű, vonzó egvé- 
nisége, modern életfelfogása, és látkörc, am inek leg
szebb bizonysága, hogy évtizedes céltudatos és szak
szerű mun kásságával és üzletvezetésével oly törzs
közönséget terem tett az Hdisonhan, m elyre az állandó 
jelző inkább ráillik, mint Budapest bármely kávé
házának közönségére. Kora reggeltől a késő éjjeli 
órákig a különben is élénk, örökké mozgó, dolgozó
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városrész éleiének egy része nz Edison ablakai mö
gött zajlik le, mely csak a déli órákban pihen el egy 
rövid időre. E mozgalmas élet középpontján áll az 
„Edison" tulajdonosa, aki vendégei szcrcletétől és 
tiszteletétől környezve szigorú gonddal és állandó 
következetességgel ápolja ama családi hagyományo
kat és elveket, amelyek közt naggyá nőtt és amelyek 
őt a székes-főváros legnagyobb szakrtzlctcinck veze
tésére predesztinálják.

Szemben e kávéházzal találjuk 1 lébei Mihály mo
dern és díszes berendezésű kávéházát, mely amellett 
hogy berendezésének tökéletessége, fénye és kényel
messége tekintetében nemcsak a legmesszebbmenő 
igényeket van hivatva kielégíteni és igy valósággal 
látványosságszám ba megy, tulajdonosának kiváló 
szakképzettsége folytán is oly m intaszerű vezetés 
alatt áll, hogy ennek következtében a főváros egyik

legkedveltebb és leglátogatottabb szórakozóhelyévé 
vált. A tágas és rendkívüli fénynyel berendezett 
kávéház még a „kávéházak városában'1 — Budapesten 

is látvánvosságszániba megy és igen sokat köszön
het tulajdonosa Uébcl Mihály komoly igyekezetének, 
amelylycl magát üzlete fellendítésére és virágzóvá 
léteiére szentelte. A nagy látogatottság, melynek kávé
háza ez idő szerint állandóan örvend, legszebb bizo
nyítéka e törekvése eredményességének, amely ered 
mény egy jó részéi a székesfőváros kávésipara fejlett
ségének javára  is Írhatjuk.

A Tcréz-körulnak az Andrássy-ul és Király-utca 
közé eső részében találjuk Steiner Lajos jóhirii ven
déglőjét, a terézvárosi polgárság kedvenc találkozó- 
helyét, melyet jó  konyhája Ilire révén úgy a székes- 
főváros lakossága m int az idegenek is nagy előszere
tettel keresnek lel, valamint ugyancsak itt találjuk
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Neigtr Ja kab nagy népszerűségnek örvendő vendég
lőjél is.

Jobbra az Oktogontól az Erzsébct-körut és a 
Király-utca sarkán levő Bcrger Leó kávéháznak pár 
excellence hely és szerepkör já r ki Budapest kávé
házal sorában. Ennek a kávéháznak ugyanis nincs 
valami speciális elnevezése, hololt más kávéházak 
tulajdonosai szinte versenyeznek egymással az exo- 
tikusnál exotikusabb elnevezések kitalálásában. Viseli 
a gazdája, a tulajdonosa nevét és más semmit. A 
kávéház és a tulajdonos együttes megismerésekor 
látjuk, hogy ez nem puszta vclctlcnség, nem is talán 
a kellő invenció hiánya, hanem találó jellemzése 
Bcrger Leó minden külső cikornyától ment, erősen 
jellegzetes, egyenes egyéniségének, mclylyel üzletét és 
annak egész szervezetét — attól az első perctől lógva, 
hogy e kávéházat annak megalapítójától Kéreg Dezső
től magának megszerezte — a saját képére alakította 
át. Mint az ország egyik legrégibb vendéglősfamiliá- 
jának ivadéka, a szállodás és vendéglőipari szakkép
zettséget a családi, a szülői házban sajátította el 
országos nevű atyjának vezetése mellett, miközben 
magánszorgalomból felső kereskedelmi akadémiai dip
lomát szerzett magának. Igv felkészülve indult meg 
külföldi lanulm ányuljára, amelyen Uécs, Berlin, Páris 
és London legelőkelőbb szállodáiban mint igazgató
helyettes működött. Hazatérése után egy ideig a szü
lei házban szorgalmaloskodoll, míg végre mai üzletét 
szerezte meg magának. Ezen üzletét, mely ma már a

székes-főváros kávéházlátogató közönsége egyik leg
előkelőbb osztályának előszeretettel látogatott talál
kozóhelye, rövid idő alatt szokatlan áldozatkészséggel 
ismételten is átalakította és jelentékenyen megnagyob
bította és oly remek berendezéssel látta el, mely úgy 
diszkrét eleganciája, mint fénye és kényelm essége 
tekintetében valósággal párját ritk ítja. Az a kiváló 
intelligenciájú, nagyigényü törzsközönség, mely a 
Bcrger Leó kávéházának látogatója a neki kínálkozó 
előnyökön kívül bizonyára nagyban m éltányolja a 
tulajdonos kiváló egyéniségének jeles tulajdonságait 
is, melyek egyébként is nagyban hozzájárultak a kávé
ház kcdveltségénck elterjedéséhez. Előkelő, euró
pai színvonal, modern kényelem, a divatos fény 
mellett ideális hygiénc in t a látogató felé a kávéház 
minden izéből és zugából, kétségbevonhatlan bizo
nyítékául a kávéház európai színvonalának és a 
székes-főváros kávésipara fejlettségének, amely tekin
tetben — úgy hisszük — Budapest első helyen áll 
Európa metropolisai sorában.

Szemben e kávéházzal az Erzsébct-körut és Király- 
utca sarkán levő „Király Icdochdz", m elynek jelenlegi 
tulajdonosa Kallós Márkus, egyike a székes-főváros 
legérdekesebb és legsajátosabb, szembeszökő ellenté
tekből egybetett kávéházainak. Bövid ideje áll fenn 
aránylag, m éj-is a tulajdonosok egész sorá t őrölte 
meg, mig a jelenlegi tulajdonos szakavatott vezetése 
alá kerülvén, egyszerre határozott jelleget öltött. 
Arányainál fogva egyike a székes-főváros legnagyobb
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kávéházainak, m elyre nézve talán a legjellemzőbb az, 
hogy am ióta megnyílt, redőnyei — c vaskolosszusok 
— nem voltak még lebocsátva, és hogy az üzlet benne 
sohasem szünetel. Akárcsak az előtte szüntelen egy
másutánban elrobogó villamos kocsikat, a Király 
kávéházal is kora reggeltől másnap reggelig a legkülön
bözőbb társadalm i osztályok képviselői töltik meg, a 
kép pedig, mely a fényes ablakóriások mögül a kenyér 
után loholva siető embergép elé tárul, az örökké 
szórakozó, örökké mulató Budapest, egy még ki nem 
forrott világváros izgató, kaleidoszkopszcrüen izgató 
képe. Az őszi és téli hónapok délutánjain, m ikor a 
reggeliző közönséget, mely itt bonyolítja le ügyeit, 
a katonazenekarok hangos zenéje másfelé riasztja, a 
lehér-rózsaszin m árványasztaloknál a székes-főváros 
legértékesebb kávéházlátogató népe gyűl egybe; 
gyárosok, kereskedők, nagyobb iparosok, kik bátran

csenhetnek cl egy félórácskát munkaidejükből, katona
tisztek, irók és hírlapírók sürü tömegben színes vilá
gos hölgyközönség körében szürcsöli kávéját s mig 
az egyik asztalon szenzációs rip o rt készül sebtiben, 
addig a másiknál bátor és biztató szempárok szövik 
a kávéházi idillt. Izzó, forrongó élet lüktet a kávé
illattól és szivarfüsttől langymeleg levegőben, amely
ben a maga higgadtságát csak egy ember őrzi meg 
merev nyugalommal, a kávéház népszerű gazdája 
Kallós Márkus, a főváros egyik legkedveltebb gazdája, 
Esténkint uj képe van a kávéháznak. A leghíresebb 
cigányprím ások itt terem tették meg a magyar cigány
zene akadém iáját, melynek hallgatósága — a délutáni 
vendégsereg helyén — a székes-főváros legelőkelőbb 
kávéházlátogató közönségéből tevődik össze, gerincét 
pedig igen sokszor közéletünk kiváló előkelőségei 
képezik. A tulajdonos kedvelt, egyszerű, emellett tiszte-
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letrcmélló egyénisége, szakavatott vezetése, népszerű
sége tették kedvelt nmlatóliclylyé a Király kávéházal, 
melyet bátran állíthatunk mintaképéül ama kávéhá
zaknak, ahová az emberek gondtalan szórakozás, őszi, 
téli enyhülés és gondfelcjtés céljából járnak.

A nagy körút kávéházai közül előnyösen válik 
ki h'nbri Henrik „Angol k á v é h á z a Kinevezése lehet 
merő véletlenség, a tulajdonos egyéni rokonszenvének 
vagy talán napokig tarto tt keresésnek is az eredménye, 
a tény azonban az, hogy az Angol kávéház berendezé
sének nemes egyszerűségével és válogatott, emellett 
ízléses eleganciájával tényleg az angol intcricurök 
lakályos, kedves melegségül milicujére emlékeztet. 
A kávéház e jellemzése a tulajdonos egyéniségében 
megerősítést nyer és m agyarázatát adja annak is, 
m iért is keresi lel oly nagy előszeretettel a fővárosi 
közönségnek szine-java c kényelmes kávéházat, mely

nek nyugodt csendjében m indenkor kellemes pihenő 
helyre talál. Talán legnagyobb dicsérete s pedig úgy 
a tulajdonosnak, mint a kávéháznak magának, hogy 
nemcsak otthont pótló hely, hanem Igazán magas 
színvonalon vezetett, a legkén yesebb igényeket is 
kielégi lő kávéház, melyhez mindenki, a ki csak egy
szer is betér oda, a megszokás elválaszthatatlan érzé
sével ragaszkodik. Épp ezért az állandó, nem változó 
mellékkörülmények hullámzásától teljesen független 
törzsközönség képezi az Angol kávéház egyik legszebb 
és legsajátosabb jellem vonását, amihez viszont a kávé
ház lakályos, az o tt tartózkodást kellemessé tevő 
sajátosságain k Ívül nagyban hozzájáró 1 a kávéház
tulajdonos rokonszenves egyénisége is, aki üzletét 
alapos kereskedői és szakszerű tudással, céltudatos 
szellemben és oly irányban vezeti, am ely az üzlet 
m egalapításakor általa inauguráltatván, ma m ár a
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gyakorlat és eredm ény állni is beigazolt tapasztalatok 
révén jónak, helyesnek és célszerűnek bizonyult. 
Kgy csomó m ár korábban létesült kávéház közólt 
létesittetvén a Fábri Henrik kávébáza nemcsak annak 
bizonyítéka, hogy általános szempontból mily nagy 
áldás az ipar szabdsága az iparra  nézve és hogy az 
egészséges és életképes üzleti vállalkozás mindenkor 
m egtenni a maga gyümölcsét és eredm ényét, hanem 
egyúttal és kiváltkép annak is, hogy a kávésipar 
minden fejlettsége, előrehaladottsága mellett az alkotó 
és szervező tehetségnek még mindig bő tere és elég 
sok alkalma van olyan újabb alkotások létesítésére, 
melyek nemcsak mesterüknek válnak javára, hanem 
magának a kávésiparnak is díszét és hasznát 
képezik.

A kedélyes Terézváros lakójának, aki a legtipi
kusabb alakjában a K irály-utcában és ennek számos 
m ellékutcáiban található fel, széles mosoly ül az 
ajkára a Griiner .lakab nevének és kávéházának, a 
„Tálra mnlatóu hírének hallatára. Mert bizony vala
m ikor — nem is oly régen — kávéház volt c m ulató
hely, ahol akkor békés polgárok többé-kevésbé kiváló 
női zenekarok zenéje m ellett szüresölték kávéjukat, 
sörüket, ma azonban olyan variété m űsort produkál 
a tulajdonos, mely vetekedik a székes-főváros e nemű 
legelső rangú intézeteinek előadásaival. Ahol egykor 
a kerület békés polgárai uralkodtak, ott ma Budapest 
és az ide ellátogató külföld mulatni vágyó népe az 
ur s ahol egykor a gyengécske ,.l)amenkapellc“ re
csegtette érzelgős walzercit, olt ma az internacionális 
mulatók nyelvkeverékéből pikáns francia énekesnők 
és sylfidi angol táncosnők gondtalan csevegése hullik. 
A „Tátra mulató“ ma m ár — s ez nagy dicséretére 
válik Griiner Jakab tulajdonos hazafias érzésének és 
vállalkozói képességének — egészen magyar, idegen- 
nyelvű előadásai lelett túlnyomó színpadán zcngzcles 
magyar nyelvünk. Az előadások programmja deecns, 
megfelelő annak a polgári ízlésnek, mely jobban 
szereti ugyan csak a félig burkolt pikánteriákat, de 
néha-néha nem riad vissza cgy-egy borsosabb, erő

sebben fűszerezett falattól sem. Ami ezenfelül a 
„Tátra« színpadán bem utatásra kerül, csupa olyan 
„szám", mely a variété-lapok tanúsága szerin t is az 
európai és tengerentúli metropolisok legnagyobb 
színpadjait já r ja  és itt Budapesten ér sablonos nem
zetközi útvonalának utolsó etappejára. Mert ami 
Budapest után következik, az már Kelet és ettől fázik 
minden jóravaló, dolgozni tudó artista nép. A meg
adott lehetőség határain belül Grüner Jakab mind
inkább kitágította, kicsinosította a „Tálra mulató* 
lalait, mely most lassanként egészen levetni kezdi 
kávéház jellegét, hogy teljesen mulatóhellyé alakuljon 
át, melynek tónusa is évről-évre kifinomul és töké
letesebbé válik. A székes-főváros lakosságának közép- 
osztálya részére, mely m érsékelt dijak m ellett minél 
szebbet, de lehetőleg minél többet is akar látni, 
hallani és élvezni, épp ezért szinte nélkülözhctlenné 
vált c mulatóhely, mely jelenlegi fényes prosperálá
sánál, népszerűségénél és közkedveltségénél fogva 
bizonyára nagy jövőre és nagyarányú fejlődésre 
tarthat még számot

Innen újból az Andrássy-úton sétálva, az Oktogon- 
térre  jutunk, mely a Tcréz-körutat szeli és az Erzsé- 
bet-kőrutra visz.

Majd innen újból az Andrássy-úton, az Oktogon, 
tehát a nagykörút keresztezésén túl, jobbra az állami 
Erzsébet leány 11cvelő intézet, Zeneakadémia, a Mű
csarnok és mellette az Országos Mintára jz-Iskola 
épületeit látjuk ízléses faradjával. Innen az Izabclla- 
uteán balra a „Magyar Színház" épületéhez jutunk. 
Innen visszatérve az Andrássy-úlra és utunkat az 
Andrássy-úton folytatva, jobbra a Szív- és Szegfű- 
utcák sarkán nyitotta meg 11)01. évben gróf Zichy 
Jenő maiján múzeumát, mely képtárat, továbbá ethno- 
grafiai- és műemlékeket foglal magában. Az Andrássy- 
út folytatásaként következik a Kor önti, melyen Vilmos 
ném et császár látogatása alkalmával Ő felsége által 
ajándékul felajánlott 10 szobor közül 1 m ár el lett 
helyezve és pedig Zrínyi Miklós, Bethlen Gábor, 
Bocskav István és gróf Pálffy Miklós tábornok szobra.
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V á ro slig e t

Az út további vonalán villaszerű palotasor 
húzódik végig a Városligetig, többnyire, gondosan 
ápolt kcrttartozékokkal. Az út végén a liget jobb 
oldalán villamos végállomások jobbra és balra és a 
jobb oldalon szépen emelkedik ki az nj Műcsarnok, 
mely 1894-ben épült. Itt rendszerint minden évben 
december 1-től január 15-ig csakis magyar művészek 
remekeiből rendeznek kiállítást, mig április 15-től 
junius 15-ig nemzetközi tárlatokban mutatják be a 
modern művészetet. Ezzel szemben a baloldalon most 
épült a Szépművészeti Muzeum.

Az Andrássy-íít tulajdonképpeni befejezését 
Zala és Sfíhickedanz Millenniumi Emléke képezi és a mig 
a 30 méter magas oszlopon Gábor őrangyal már áll, 
addig az ezt övező oszlopcsarnok 14 szobra csak 
ezután készül cl.

A VÁROSLIGET mintegy 110 ha. terjedelemben 
1797-ben lett beültetve és a forgalomnak átadva. Szép 
időben délutánonként igen látogatott hely. A park 
alsó részén a Nagy-tó nyáron csónakázásra, télen 
korcsolyázásra alkalmas és a festői Városligetben

körben folyik körül. A tó partján emelték a Korcso- 
b/á^é-paviliont, melytől balra a tavat egy szép kis vas- 
hid köti össze a túlsó Skéc/<cw«/i-szigcttcl, a hol az 
állandó Magyar Kir. Mezőgazdasági Muzeum építkezései 
most nyernek befejezést, az 1890. millenniumi kiállítás 
alkalmából köztetszést nyert román, góth és rcnais- 
sancc stylusban készült épületek m intájára, Alpár 
tervei szerint.

A Városligetben találjuk Árvay Ottó Ede Aréna 
kávéházát. Akármilyen merész üzleti vállalkozásnak 
tetszett szakértők szemében is az „Aréna udvari kávéház“ 
létesítése, a következmények beigazolták, hogy Árvay 
Ottó Ede számítása fényesen bevált, s hogy a tulaj
donosnak áldozatkészségét a kerület e részének lakos
sága fényesen honorálta. Hiányt és szükséget pótolt 
c kávéház, mely — dacára annak, hogy az üzleti 
verseny egymás után termelte gomba módra mcllcllc 
és mögötte a konkurrens vállalatokat — a székes-fő
város e részén bors coneours, versenyen kívül áll, 
ami a korszerű, elegáns és divatos kényelmi! beren
dezésén kívül bizonyára annak tulajdonítható, hogy,

A v áro s lig e ti tó ró l  nézve
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amíg ott csak a vállalkozó tőke volt az Uzletalap, 
addig Árvay Ottónál az igazi szaktudás az egyón jeles 
tulajdonságaival egyesült s Árvay Ottónak oly ked- 
vcltséget és köztiszteletet szerzett, mely a versenyt 
m ár eleve kizárja. Ha ehhez hozzá vesszük azt is, 
hogy Árvay Ottó Ede, m int a budapesti kávés-ipar- 
tá rsu la t egyik köztiszteletben álló tagja s az Andrássv- 
uti „Millenium" (most Louvrc) kávéház felvirágoz- 
tatója, az egész fővárosban osztatlan szimpatináknak 
örvend és társadalmi, különösen jótékonysági téren 
rendkívül élénk tevékenységet fejt ki, úgy megtalál
juk  m agyarázatát kávéháza folyton emelkedő látoga
tottságának és kedveltségénck is.

A Mezőgazdasági Múzeumtól keletre találjuk a 
M. K. Kereskedelmi Muzeum állandó kiállítását, mely meg
érdem li a látogatást; m ellette a Közlekedési Muzeum. Ezen 
épületekhez közel van a sziget közepén a Zsigmo ndy

mérnök által fúrt Artézi-fürdő, melynek kénforrása 
1000 méter mélységből szolgáltatja a gyógyító meleg 
vizet. Az Artézi-fürdőtől délre terül el az úgynevezett 
Tiizjátéktér sok m utatványbódéval, színköreivel és 
népies m ulattató helyeivel, látványosságaival. Ettől 
északnyugatra húzódik az Állatkert, ennek területén 
áll a cirkusz, mely csak nyáron van nyitva.

Az Andrássy-út folytatásaként a ligetbe jobbról 
a Stefánia-út vezet, mely szép idő alkalmával élénk 
kocsi-korzójával és sürü sétálőközönségével igazi 
nagyvárosi és szép képet nyújt. Baloldalán Gerbaud 
pavillonja, nyáron a közönség rendelkezésére; jobbra 
a Csömöri-úttól a Park-Club fényesen berendezett 
term eivel és szép kerti helyiséggel. A Stefánia-út c 
részén áll az Uránia Egyesület által em elt Rudolf 
trónörökös emlékszobor. A Park-Clubtól nem messze 
emelkedik ki hatalmas m éreteivel a M. Kir. Földtani
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Városligeti részlet

Intézet és Muzcum. Az út végén áll egy víztorony, 
majd jobbra terül el a Lóverseny-tér, melynek főbe
jára ta  a Thököli- és Aréna-űt sarkán van.

A Városligettől keletre elterülő nagy síkságon 
fekszik llálcos-mezö, hol őseink a X - XIV. századig a 
szabad ég alatt tartották országgyűléseiket.

A város felső részén a Margilhidlól északra a 
Duna közepén áll a gyönyörű MARGITSZIGET, mely 
József főherceg tulajdona. 0  fensége a szigetet több 
millió korona befektetése által egy kis paradicsom m á 
varázsolta és a Margithidról a szigetre vezető össze
kötő Ilid által könnyen hozzáférhetővé tette. Villamos 
közlekedésen kívül a „Lipótvárosiu állomásról hajó
val is ideju thatunk; a hajók úgy az alsó-, m int a 
felső-szigeten kikötnek. A szigeten levő vendéglők
ben pompásan lehet étkezni. A sziget belső területén 
lóvasut bonyolítja le a közlekedést, mely a sziget 
felső részén levő kénes Artézi kutig viszi a látogatókat. 
E kénes forrásvizet nemcsak a „Margitfürdő" látogatói 
használják fürdővíz gyanánt, hanem palackozva kénes 
ivóvíz gyanánt is forgalomban van. A felesleges viz a 
margitszigeti mesterséges sziklákra lesz felhajtva és 
mint vízesés egy hasin be ju t. A fürdő közelében két 
szálloda és több villa áll a fürdővendégek rendel
kezésére.

Kelet felé visszasétálva a XIII. századból vissza
m aradt klastrom romjai láthatók, ahova annak idején
IV. Béla király leánya Margit főhercegnő visszavonult. 
Innen nevezik még ma is az egész szigetet Margit
szigetnek. Innen a páratlan rózsakerten át József fő
herceg kastélyához jutunk. A Margitszigeten újabban 
épített „Sporttelep“ nagyban hozzájárul a sziget meg
érdem elt látogatottságának fokozatos emelkedéséhez.

M arg it-h id

V a jd a -llu n y n d  vArn

Ha a Margitszigetről eltávozva, hajóval a pesti 
oldalon kötünk ki, a Lánchídon át a Várba ju thatunk, 
melyről a terjedelm es királyi várlak büszkén tekint 
le a pesti oldalra. A Lánchiddal szemben feltűnik 
a 350 m éter hosszú Alagút, mely a Krisztinavárost 
és a Déli vasutat a D unaparttal köti össze. Az alagút 
bejáratától balra a Hegyi pálya (sikló) bejáratához 
ju tunk, mely 5 percenként viszi az utasokat a várba. 
Ezen felérkezve, a Szt. György-té rre  érünk, mely a 
m iniszterelnöki palota lebontása folytán terjedelm e
sebb lesz és az ezen helyen felállítandó, felejthetetlen 
Erzsébet királyasszonyunk szobra bizonyára bucsujáró 
helylyé fogja avatn i a különben is szép kilátású Szt. 
György-teret. Itt láthatjuk a Honvédelmi minisztérium 
épületét és a miniszterelnöki palotát. Déli oldalán 
húzódik végig a királyi palota hatalmas épületcsoportja 
(látogatás az udvar távollétébcn hétköznap 9—12, 
2 - 6  óráig megengedve. Jelentkezés a várkapitányság
nál), melynek egy kis töredéke Mária Terézia uralko
dása alatt 1749—71. években épült és az 1849-ik ostrom 
alkal mával egyes részeiben nagy kárt szenvedett, 
mig ism ét tatarozták. Majd 1887-ben Ybl és Hausmann 
tervei szerin t átalakították és tetemesen megnagyob
bították (mintegy 800 helyiséggel rendelkezik, melyek 
közül 659 uj építkezés). A bővítés a Krisztinaváros 
felé egész uj épületekkel gazdagítja a királyi várlako t 
A hétem eletes palotába a földszint a latt egy külön 
bejáraton át az igen ritka becsesei biró konyhához 
ju th a t az érdeklődő.

A király a trón  terem ben nyitja meg ez idő 
szerin t az országházat. A Zsigmond kápolnában őrzik 
Szt. István jobbját, melyet minden év augusztus 20-án, 
nemzeti ünnepünkön a hercegprímás vezetése alatti



ünnepi körm enetben a Mátyás templomig s onnan 
visszavisznck. Azonkívül 1790. év óta a m. kir. korona
őrök őrizete alatt vannak a magyar állam jelvényei és 
pedig: Szt. István koronája, a jogar, birodalmi alma, 
palást és koronázási köpeny.

A Vát leért, szép ültetvényei között terassokra 
osztott lejtőkön sétálva, gyönyörű kilátás tárul sze
m eink elé. A k ert alsó határai képezik a Várbazárt.

A Szt.-Györgv-térről nyugotra találjuk a Vár
színházát, melyet elhagyva a Disz-ténn látjuk Zala 
SZABADSÁGSZOBRÁT, mely 1848—49-iki szál jadság- 
harcunk emlékéül áll és minden m agyar hazafit em
lékeztet és egyúttal lelkesít arra , hogy e hazáért 
„élni, halni k e ll4.

Egy pár perc alatt a Szt. Háromság-té rre  jutunk, 
melyen balra a régi budai városháza, most I. kerületi 
Elöljáróság épülete áll. Jobbra pedig e kerület egyik 
legértékesebb és nevezetes épületét látjuk, a Mátyás 
templomot, m elynek építkezését a XIII. században

Béla király kezdte rom án stylusban és az építkezés 
a XV. században nyert befejezést gothikus modorban. 
A török uralom alatt a templom 150 évig török mecset 
volt. 1896 bán fejezték be a templom teljes újjáalakí
tását az eredeti tervek szerint. A főbejárat belső 
jobb oldalán találjuk Mátyás király restaurá lt cím erét 
(XV. század), balra a Zichy-kápolnában III. Béla király 
és felesége hamvai pihennek remekművű kettős ko
porsóban. 1300-ban itt koronázták meg Róbert Károlyt, 
l47G-ban Mátyás király itt esküdött örök hűséget 
Beatrixnak.

1867-ben pedig itt koronázták meg apostoli 
királyunkat Ferenc Józsefi.) felségét boldogult Erzsébet 
királynénkkal, Magyarország őrangyalával együ tt: a 
boldogult királyasszony menyasszonyi koszorúját 
még ma is itt őrzik a Mária-kápolnában, mely a be
járattó l jobbra van.

A templom Duna felé néző oldaláról impozáns 
árkádokkal ellátott kettős szabad lépcső vezet az
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Albrccht-uthoz lefelé; a szabad térségen Szt. István 
lovasszobra áll. a gyönyörű halászbástya pedig meg
érdemli, hogy megnézze az idegen.

A Szt. Háromság-térről lejebb az uj pénz
ügyminiszteri palota mellett balra az Országház
it teában találjuk a régi Országházal, melyben ma 
a belügyminisztérium v a n ; a Nádor-téren a hely
őrségi templom áll. melyet a XIII. században épí
tettek; kívül egy 1886-ban elkészült emléktáblával, 
az 1686-ban felszabadult török járom emlékéül. Innen 
a nyugoti bástyasétányon haladva a Krisztinaváros, 
Tabán és a budai hegyek pompás panorám áját élvez
hetjük. A Krisztinavárosban a Tanitóképezde, a déli vasút 
pályaudvarai, mellette a nagy katonai kórház méltók 
az említésre. A bástyasétányról akár a gránitlépcsökön, 
akár az uj serpentinuton lefelé haladva a Mikó-uteába, 
szemünk előtt a Vét mező terül cl, ezt érin tve látjuk 
arrább a gróf Karácsonyi palotát a Krisztina-köruton, 
melyen jobbra van a Krisztinavárosi templom; az úttól 
balra az úgynevezett Horváth-kcrtben a Krisztinavárosi 
színkör. Innen villamoson a Ferenc József hídig utazva, 
találjuk a Gellérthegyet Szent Gellért szobrával.

A GELLÉRTHEGY lábánál közvetlen a dolomit- 
sziklából számos hőforrás fakad, melyeknek vizét 
fürdőkhöz használják. A lludasfiirdő 45° C hőmérsék
letű forrásvízzel, gőzfürdővel és fedett uszodával is 
rendelkezik, a székesfőváros tulajdonát képezi. Nem 
messze ettől, a Hadnagy-utca 4. szám alatt a Rácfürdő. 
A Gellérthegy lábának déli oldalán egy óriási rétségen

terül el a világhírű Saxlchncr-félc Hunyadi/ János 
keserűviz-forrás és Mattoni Erzsébet sóslürdője.

A Ferenc József hídtól keletre a Duna és a 
Gellérthegy között egy egész uj városrész, a Lágy
mányoson most alakul, melyen többek között a Mű
egyetem építkezései (Jzigler tanár tervei szerin t pa- 
villon-rendszcrbcn folyamatban vannak.

A Gellérthegyre — 235 m éter a tenger, 120 méter 
a Duna színe felett -  egy jó, uj ut vezet az Eskü-téri 
híddal szemben. A hegy tetején a félig lerombolt 
Citadella áll még most is, m elynek helyére egy nem
zeti emlék felállítása van tervbe véve. Mindkét oldali 
városrészre gyönyörű a kilátás és ha a hegy csúcsá
ról lefelé haladunk, utunkba esik a Gellérthegyi kiosk 
ugyancsak szép kilátással. A Gálért- és Várkert-vak- 
parton gyönyörűen beültetett sétahely, mely nyáron 
igen szép, élénk képet nyújt. A Jfíoa/c-kávéház mellett 
az úgynevezett Várbazár, mely Ízléses renaissancc 
stylusban épült, hatalmas árkádokkal, melyek közepén 
egy kettős karú  szabad lépcső van. Innen néhány 
magánpalota m ellett vissza a Lánchidhoz, onnan 
feljebb a K orvin-térre, látjuk az uj Vigadót. A közeli 
Fazekas-téren  épült a református templom. A legszebb 
kilátás innen az uj parlam entre. Északra a Pálffy- 
térre  jutunk, ahol a Szt.-Endrei helyiérdekű vasút 
végállomása van (innen ju thatunk Aquincumba is), 
majd innen a Margithidhoz.

Egy dombon, a Margithidtól mintegy 6 percnyire  
a Margit-utcán keresztül, azután jobbra a Mecsct-
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V árkert

utcán át, egy árkádoktól körülvett és sarok tornyokkal 
ellátott épületet találunk. Ez az úgynevezett Török 
kápolna, m elyet egy török szent pap Gül baba (Hózsák 
atyja) sírja föle építettek. Az 161)9. évi karloviel béke- 
feltételek alapján c kápolna fenntartandó s a Buda
pestre érkező törökök egytől-cgyig felkeresik.

A Margithidlól északra következik a Szent- 
Lakács- fürdő.

Mellette a Császár fürdő. Innen a Dunagőzhajó- 
zási Társulat O-Budai hajógyárába érdemes átfáradni.

O-Budátől északra még a régi római bevándorlás 
idejéből számos régiségm aradványnyal találjuk Aquin

cumot, melyek közül a mosaik padló, a harcoló gladiá
torok és a fürdők, továbbá egy templom m aradványai 
említésre méltók. A talált régiségeket egy kis múzeum
ban őrzik.

Északra nehány percnyire innen a vasúti á t
járón túl, balra egy faajtón keresztül egy régi római 
Amyhitealrum alapfalazatait láthatjuk. Innen gyalog
úién egy római vízvezeték m arad
ványai mellett elhaladva a Római 
fürdőbe ju tunk, árnyas kerttel és 
uszodával.

5.'1
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Nagyon kellemes kirándulóhely a Svábhegy, a 
város nyugoti részén, számos villával és vendéglővel. 
Kitűnő nyári tartózkodási hety. A villamos a köz
ponti városháztól kezdődőleg a Ferenc József, vagy 
a Margithidon át gyakran közlekedik a fogaskerekű 
vasutig. Ez felfelé 20 perc alatt, lefelé pedig 15 pere 
alatt teszi meg az utat.

A (elutazásnál törekedjünk arra , hogy a város 
felé néző padokra helyezkedjünk el a fogaskerekű 
vasúton és az a rem ek látvány, mely elénk tárul, az 
a gyönyörű panorama, melynek látköre mindegyre 
szélesedik, fényesen megjutalmaz bennünket, hogy 
ide eljöttünk.

A főállomáson van a Svábhegy-szálló. Innen balra 
7 pere alatt vasúttal a gyönyörű fekvésű Széchenyi 
hegyre jutunk, ahol gróf Széchenyi István bronz 
mellszobra á l l ; innen 2 perc múlva egy kis magaslatra 
érünk, ahonnan pompás kilátás nyílik. A Széchenyi 
hegyről a fogaskerekű végállomására vissza s innen 
egyenest az országidra egész a Normala-utig, xfi óra 
alatt a Normafához érünk, mely helyen Gliick Frigyes 
nemcslelkü kegyelete folytán boldogult Erzsébet 
királynőnk szobra és egy gyönyörű imazsámoly áll. 
Szemct-lelket gyönyörködtető hely, változatos, e lra
gadó kilátással.

Innen lefelé mintegy fél óra alatt a Zugligetbe, 
vagy pedig, ha magasba akarunk menni, akkor felfelé 
a Jánoshegyre ju tunk. Innen vagy le a „Szép juhász-

Ilalászbástya Budán.

néhoz8 és a kis Hárshegyen át a Lipótmezei villamos
hoz. vagy a Budakeszi úton a Ferenc halmon keresztül 
a zugligeti villamoshoz, avagy közvetlen a Zug- 
liyeten, c szép erdős hcgvkatlanon át, mely szebbnél 
szebb villákkal van beépítve, a Szép Ilonáig és innen 
vissza villamossal a városba.

A fogaskerekű vagy zugligeti villamos vonal a 
Szép Ilonánál jobbra elágazik a Lipótmezö és Hűvös
völgy felé. Ide a városból a Károly-köruti központi 
városház állomásától közvetlen kocsik közlekednek.

E környék hegységein terem a h íres budai bor, 
a Sashegyi.

Ha e kirándulóhelyekről villamossal visszatérve 
a Ferenc József híd fejénél a budai oldalon lcszállunk, 
a hídtól egy pár percny ire  van a Budafoki villamos 
kiinduló pontja, honnan mintegy 25 pere alatt kivisz 
bennünket a villamos Budafokra.

PÁLYAUDVAROK. 1. A magyal- királyi állam- 
vasutak Keleti pályaudvara, a Bákóczi-út végén Bécs 
felé Bruckon át, Gráz (Győr-Fehringen át), Kolozsvár, 
Brassó, Bukarest, Bclgrád, Bosznia, Fiume, Oderberg, 
Tarnov, Lemberg, Sztaniszlau és Cernovitz felé. Pálya
udvari vendéglő Sládler Károly szállodás vezetése 
alatt. 2. A magyar királyi állam vasutak Nyugotipálya
udvara a Váci-körut és T eréz-körut sarkán Bécs 
(Marcheggcn át), Temesvár, Orsóvá, Buziás és Bukarest 
felé. Pályaudvari vendéglős Schuster Ernő. 3. Déli 
vasul pályaudvara Krisztinavárosban Székesfehérvár,
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Pragerhof, Lnibnch és Trieszt részére. 4. Budapest
itcica föld sí keleti és déli vasút vonalai részére ke- 
reszteződési hely. 5. Ferencvárosi pályaudvar csak 
helyi jelentőségű.

A magyar királyi államvasutak menet] egy irodája 
és a Waggon lils irodája (V. kerület, Vigadó-tér 1. 
szám) bárm inő utazási ügyben szolgál felvilágosítással.

Bécs és Orsóvá leié a hajóállomások a Ferenc 
József rakparton  vannak.

Bérkocsik: Egy fogatnak, zárlak 2 személyre, nyitva 
1 szem élyre a vasutaktó l és azokhoz és a hajóállo
másokhoz 160 K. Csomagért a kocsi belsejében nem 
já r  díj, de a bakon külön darabonkint 20 lillér. Köz
lekedési idő reggel 0 este 11 óra között az első i/s óra
1 K., minden további 1 i óra 40 fillér. A Várba vagy 
Gellérthegyre (nem köteles menni) külön 80 Pillér.

Kél fogata (2 v. 4 személyre) a vasutaktól és oda
2 00 K. Zugligct vagy Svábhegy 0 K. Idő szerin t az 
első 1'2 órában 1*60, minden további 1 i órában 60 
fillérrel több fizetendő. A Várba vagy Gellérthegyre 
hozzá P20. Éjjel (11 — 6 óráig) a felével több. Egész 
nap kétfogatu 20 K. ,/a nap (6 -1., 2—10)10 K. Alagut- 
díj 10 és 20 fillér; hídpénz 10 fillér oda és vissza.

Villamos vasutak. Az egész város fő útvonalain 
2—5 percenként, a külső vonalakon 4 - 8  percenként

Deák-tér, Váei-körut, Opera, Oktogon, Vörösmarly- 
utca, Körömi, Bajza-ulca, Aréna-út, Állalkcrt.

Omnibuszok nyáron az Andrássy-űton á t ajánl
hatók.

Sikló a Várba.
Fogaskerekű vasal a Svábhegyre.
Helyiérd. vasutak. Aquincumba, Hómai fürdőbe, 

Szt.-Kndréig (nyáron 1 '•>, télen 1 óránkén t közlekedik) 
a PálfTy-térről. Mátyásföldre, d a k o tá r a  a Keleti pálya
udvartól. Kispest- és Szt.-Lőrincre a Ludovikától. 
Erzsébctlalva, Soroksár és Báckevére a Közvágóhídtól. 
Budafokra a Ferenc József híd jobbparti részéről 
külön villamos.

Helyi hajóközlekedés, minden lfi órában. A bal- 
part állomásai: B oráros-tér (Elevátor), Vámház, Eskü- 
tér, Akadémia, Ú jpest; a jobbparton: Tabán, Bomba- 
tér, Császár-fürdő, Margitsziget, Ú-Buda. A kikötő- 
hidakon a hajó elindulása előtt táblával jelzik  a hajók 
indulási irányát.

A dunapartok forgalmát CSAVABGOZÓSOK bo
nyolítják le és pedig az egyes állom ásokról a követ
kező állomásokhoz: Vámház Lánchídfő, Fskü-lér -  
Rudasfürdő, Eskü-lér—Lánchídfő, Vigadó -Tabán, 
V igadó-Lánchídfő, Vigadó—Fazekas-tér és Parla
m ent—Fazekas-tér. 5 —10 percenkénti közlekedés.



FŐPOSTA és TÁVÍRDA a Koronaherceg-utcában. 
RENDŐRSÉG Ferenc József-tér 7.
TELEFON minden szállodában, vendéglőben és 

kávéházban ; ezenkívül több nyilvános telefonállomás.
TELEFON-HÍRMONDÓ a legtöbb szállodában, 

vendéglőben és kávéházban.

FÜRDŐK: a balparti o ldalon: Artézi-fürdő a 
városligetben, Körúti-fürdő, E rzsébct-kőrut 51., H un
gária-fürdő, Nyár-u tea, Gschwind- fürdő az Üllői-uton az 
U llői-utikaszárnyával szemben, Margitszigeti fürdők; 
a jobbparti oldalon : Lukács-fürdő, Császár-fürdő. Rác-, 
Rudas-fürdő, Erzsébet sósfürdő.

A fogaskerekű 
asutak találkozása 

a Svábhegyen
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SZÍNHAZAK : Nemzeti színház, a Rákóczi-úton, 
Magyar királyi Opera, az Amirássy-úton, Yigszinliáz, a 
L ipól-körulon, Magyar színház, a W esselényi-utcában, 
Várszínház a Várban, Fővárosi színház, a Ilorváth- 

kertben, Király-szinház, a Király-utcában, Uránia, a 
Hákőczi-úton.

FŐVÁROSI ORFEUM Nagymező-utca 17., Wald- 
mann Imre igazgatása alatt. Egyetlen nemzetközi 
m ulatóhely, mely a magyar szinmíívészetet kultiválja. 
(„Tarka színpad*.)

Nyári cirkusz a városligc tbcn.
Sétaterek és parkok: Ferenc József rakpart a bal

parton, a jobbparton  pedig a Várkert rakpart kedvelt 
sétaterek . Balparton Erzsébet-tér kioszkkal, Mnzenmkerl 
Városliget, Népliget, Margitsziget; a jobbparlon a Vár- 

kert, Szt.-Lukács fürdő, Városm ajor és Ilorváth-kcrt.
LÁTNIVALÓK NAPIRENDJE (lásd a napilapo

kul is).
Magyar Tudományos Akadémia. Képtár vasárnap, 

szerda, péntek 9—1 óráig szabad, különben (0—6) 1 K. 
bclépöjegygyel Gölhc szoba hétfő, szerda, péntek lü - 12. 
szabad, különben 1 K. Könyvtár naponta 3 -7 .

Vár hélk. 9 -1 2 , 2 -6 .
Füvészkcrt, nyáron hétk. 7—12 és 2 7.
Ethnografiai múzeum nap. 9—1 szerda és szombat, 

m áskor 1 K.
Földtani Intézet és Múzeum nap. 10 - 1: vasáru., 

csütörtök szabad; kedd, szerda, szombat 1 K.

Kereskedelmi Múzeum és Háziipari Bazár nyáron 
hétk. 9 — 12, 3—6 és ünnepnapokon 9 — 12 szabad; 
télen 9—12 szabad.

Iparművészeti Muzeum és Bazár hétfő, péntek 
kivételével 9—1 szabad.

Műcsarnok — időleges kiállitások.
Országos képtár 1. Tudományos Akadémiát.
Mezőgazdasági Muzeum naponta kivéve hétfőt és 

az ünnepnapokat követő köznapot 9 — 1 szabad.
Nemzeti Muzeum. Régiségtár: kedd, péntek. Kép

tá r: szerda, szombat. Tcrm észctrajzi gyűjtem ények: 
hétfő, csütörtök 9 — 1 szabad, a többi köznapokon 1 K. 
Vasárnap 9 — 1 változatosan más-más gyűjtem ény van 
nyitva. Könyvtár közn. 9 — 1.

Vigadó 9—5 n ap o n ta ; -10 fillér.
Technológiái Iparmüv. Muzeum, nyáron 9—12 és 

2—5 szabad. Vasárnap zárva.
Állatkerti 8 - 8  ny itva ; 60 fillér.
Egyetemi könyvtári naponta 9—12; 3 -8 .
Közlekedési Muzeum: hétfő, szerda, péntek 9—12; 

3 -5 ;  vasárnap 9 -1 2  szabad.
Zichy-Muzeum nyáron hétfő 10—2 szabad.
Legalább 3 napra van szükségünk, hogy Buda

pestet röptében megismerhessük és ekkor a látni valók 
m egtekintésére legcélszerűbb a következő beosztás:

1. nap. Reggel a Vigadó-lóvlCú villamossal a 
Dunnparlon és Ferenc József-tér mentén az uj Or
szágházhoz, innen ál a szomszédos Curia illeglek in lé-
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sérc, utána kocsin az Alkotmány- és Váci-köruton át 
a Lipótvárosi bazilikához. Az Andrássy-úion a Város
ligetbe és a Stefánia-úton a Víztoronyig; innen vissza 
a földalatti villamoshoz, ezzel a Gizclla-térig, innen 
pár lépésnyire a Dunán csavargőzösscl a Lánchíd főhöz, 
siklóval a Várba. Itt a királyi palota. Mátyás templom 
megtekintése és az új lépcsőzetcn lefelé a Duna- 
p artra ; az úton az új budai Vigadó, evangélikus 
templom. Villamos vonattal vagy hajón a Margitszigetre. 
Innen egy kis hajó-séta a Dunán esli világítás mellett 
a Fövám-lérig. Este színház.

2. nap. Délelőtt Akadémia, Innen a belvárosba a 
Dorottya-. Váci-utcán át az Egyelem-tcrre, innen a

Nemzeti Múzeumba; utána a Kossuth Lajos-utcán ál az 
Eskü-térre a csavargőzös állomáshoz, kiszállás Lánc
hídfő, ahonnan a villamossal a Fogaskerekű vasutat 
is elhagyva Lipótmezö-, Hiivösvölgybe. Vissza villamos 
vasúttal a Lukács-fürdőig. Innen kocsin a Gellérthegyi 
kioszkig. Ha lehetséges, az esti kivilágítás bevárandó. 
Este a színházak közül egyik. Utána Orfeum.

3. nap. Petőfi-tértől kiindulva villamossal a Nagy- 
Körutakon a Fővámtérig. Központi Vásárcsarnok, to
vábbá az Etnográfiái Múzeum, Iparművészeti Múzeum 
m egtekintése; Kálvin-tér, villamoson a Fogaskerekű 
vasúton a Svábhegyre, innen a /ugligetbc. Este színház. 
Utána Fővárosi Orfeum.
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M in den n em ű  célokra, szo lgá ló n j

Ségszeürényeüet
izJ sö r-  é s  b o r-k im é rő -k é szü lék e k é  t  

p ln c z e v e z e té k k e l  v a g y  a nélkü l, 
h ű tő te le p e k e t és

jé g g y á r tó  b e re n d e zé se k e t  
(szén sa  v ren d sze rre l, m e ly n é l  a z  
ü zem k ö ltség  e len yésző leg  c s e k é ly  
ha a h a jtó e r ő  m á r  m egvan )

s z á l l í ta n a k  :

Dr. WAGNER ísTÁRSfll
EGYESÜLT GYÁRAK M INT BETÉTI TÁRSASÁG

P R O S P E K T U S  
IN G Y E N  ÉS 

B É R M E N TV E .

BUDAPEST, IX., TINÓDY-UTCZA 3 |a . 

WIEN, IX. WÁHRINGERSTRASSE 65.
STAN IO LK UP A K G YÁR

SZIKVIZG YÁR BER EN D EZÉSEK
P R O S P E K T U S  

IN G Y E N  ÉS 
B É R M E N T V E .
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Katzky Lajos
é p ü l e t m ű l a k a t o S ' i n e s t e r

„ZEPHIR" szabad, ajtócsukók 
és elsőrendű tűzhelyek 

mintaraktára

Telefon 22-78. B u d a p O S Í  Telefon 22^78.VI. kerület, Liszt Ferencz-tér 14. szám.
r
Förster Kottrád jVagyvenDéglő „fiz  A lkot

mányhoz" Budapest, V. 
Váczi-körút 68. szám . 
telefonszám  26-35 .

fi müncheni „£öwenbrau“-sör /őraktára.
fi  müncheni „£öwenbrau“ kiviteli sör palackokban és pasteurizálva mint kiváló 
jó minőségű sört, mely heteken át jól tartja magát, a n. é. vidéki és helybeli 
családok asztalára a legjobban ajánlom. Vidékre vasúton gyorsáruként 30 és 50 
palackot tartalmazó rekeszekben szállittatik , úgyszintén hordókban is . jíelyben  
házhoz szállittatik  a legcsekélyebb rendelés is.

f i  S t. jjeno-sör legnagyobb közkedveltségnek örvendő' különleges müncheni sör  
kimérése csak február havában történik, mig a kész let tart. E lőjegyzések úgy 
hordó- mint palacksör szállítására január

2̂
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Városi iroda 
Vili. kerület 
József-utca 
36-ik szám.

SERFŐZDÉI
R.-T.

BUDAPEST-
KŐBÁNYÁN

Ajánlja kitűnő minőségű 
ászok-,király-, márciusi-, 
kiviteli márciusi, korona, 
(álapilseni), maláta-, ba
jor-, dupla márciusi- és 
baksörét. Saját palack
töltés. Különlegesség: 
dupla maláta kő-sör kő- 
korsóban. Nagyobb sör
mennyiséget saját nagy 
jégkocsijaiban szállítja. Városi iroda 

VIII. kerület 
József-utca 
36-ik szám.



‘Diszolímány1883

Viirosi iroda 
Vili. Rendet 
HsfciTiáz v- 

ufea 6. szám

Városi iroda 
Vili. lícriilef 
ftsferliázy- 

iifea <é. szám



iA G G E M M A C H E R

rr r

□ □ □ □  
□  □  
□  □  
□  □ □ □

KŐBÁNYÁI ES 
BUDAFOKI 
SÖRGYÁRAK 
RÉSZVÉNY- 
TÁRSASÁG
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j t f a t t o n i ~ f é l eG I E S S H Ü B L E R
t e r m é s z e t e s  é g v é n y e s  g a v a n y u ^ v i z

l e g j o b b  a s z t a l i  é s  ü d i t ö - i t a l

k i t ű n ő  h a t á s ú n a k  b i z o n y u l t  k ö h ö g é s n é l ,  
g é g e b a jo k n á l ,  g y o m o r -  é s  h ó ly a g h u r u tn á l

j Y Í a t t o n i  J f e n r i k  ^ x t i s b a d

f i a t i o n i  

j { e n r i k

Budapest, Jeréz-körút 37.

r >
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*
S A L Y A T O R - S O R

MEZEY ÉS TÁRSA
BUDAPEST, IX. RANOLDER-UTCA 4.

T E L E F O N  58-60.

❖
A P I L S E N I  P O L G Á R I  SERFŐZŐ A MÜNCHENI PAULANER SÖRFŐZŐ ?:

»P IL SE N I ŐSFORRÁS" "SALYÁTOR-SÖRGYÁR"
MAGYARORSZÁGI KIZÁRÓLAGOS V E Z É R K É P V IS E L E T E .

A já n lju k  a következő sö rkü lön legessége inke t úgy h o rdó ba n , m in t 
p a la ckb a n : „P ILSENI ŐSFORRÁS“ -sö rt a P ilseni P o lgári S e rfő z ő 
bői. „M Ü N C H E N I PAULANER“ -sö rt a M üncheni Paulaner S ö r- 
fő z ő b ő l (a „S a lvá to rsö rg yá r“ -ból). K apható egész éven át. „SAL- 
VÁTOR“ IDÉNYSÖRT a M üncheni Paulaner S ö rfő z ő b ő i (a „S a lvá to r- 
s ö rg y á r“ -ból), m ely u tóbb i k izá ró lag  m árc ius  havában kapható-J B U D A P E S T  ■ = - !  

J V B  V E Z B T E S S É G BK b É L T I  n i N T d V E N b É Q L Ő
MAG VAR 
K O N YH A  
M AG YAR  
B O R O K !

M A G YA R
K O N YH A
M AG YAR
B O R O K !

N Ő I K ISZO LG ÁLÁS.

E G E S Z E JJ E L  N Y IT V A . A M U L A T Ó  
VILÁG  LE G K E D V E L T E B B  H E LYE . 
VI. D A LSZ IN H Á Z -U T C Z A  8. SZÁM . 
(A Z  OPERA M E L L E T T .) TU LA J
D O N O SO K  SP IEG EL T E S T V É R E K
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GROSZ ÖDÖN
TÖRVÉNYESEN BEJEGYZETT SZÁLLODA, KÁVÉ

HÁZ ÉS VENDÉGLŐ K ADÁS-VEVÉST 
KÖZVETÍTŐ IRODÁJA

BUDAPEST
IV. SEMMELW EISS (UJVILÁG)-UTCA 4

C H E Q U E S Z Á M L A  AZ E R ZS É B E TV Á R O S I T A K A R É K P É N ZTÁ R N Á L. 
TÁ V IR A T O K  C ÍM E : K Ö Z V E T ÍT É S  B U D A P E S T.

IRO DAI LA K Á S -T E L E F O N S Z Á M  19-73 IRO DAI
T E L E F O N S Z Á M  IN TE R U R B A N . T E L E F O N S Z Á M

18-68 18-68°oooooo°

Van szerencsém a nagyrabecsült 
szállodás, kávés és vendéglős ura- 
kai liszleletteljesen aziránt fel
kérni, hogy üzlelvélel vagy eladás 
esetén méltóztassanak számos 
elismerő levéllel kitüntetett köz
vetítő irodámat bizalmukkal meg
tisztelni, előre is biztosítván őket 
a legrövidebb idő alatt elérhető 
legjobb eredményről 

jVfély tisztelettel
Qrosz Ödön.
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