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Tisztelt közgyűlés!

Egyleti életünknek múlt évi főbb mozzanatairól 
a következőkben van szerencsénk a t. Közgyűlést 
tájékoztatn i:

A Casinónak az 1898-ik évben 2 tiszteleti, 
708 rendes és 5 rendkivüli, összesen tehát 715 
tagja volt.

A kikerülhetlen végzet 20 tagot rabolt el ez 
évben körünkből, kik közül sokan jelentékeny 
tényezői voltak a politikai és társadalmi életnek, 
buzgó munkásai a magyar kultúrának.

De mielőtt egyletünk halottait elsiratnók, rójuk 
le a hazafiul kegyelet adóját a nemzet nagy halott
jának sirjánál, kinek megrendítő halála nemcsak 
Szent István birodalmát borította mérhetlen 
gyászba, de e gyászban osztoztak velünk idegen 
népek és nemzetek is, a meddig a civilisatio 
határai terjednek. A gyászos emlékű szeptember 
10-ike, mely a legszeretettebb királynétól fosztá 
meg a nemzetet, mindenha a magyar történelem 
leggyászosabb napjai közé fog tartozni'. Nemzetünk 
védangyala, ki az elnyomás sötét napjaiban, védő 
karját kitérj észté e sokat szenvedett nemzet felé, 
s a nemzet szivét királya szivével elválaszthatla-
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núl összeforrasztotta, — az első magyar királyné, 
kinek ajkain negyedfélszáz év alatt először csen
dült meg az édes magyar szó, — a fájdalmas 
anya, kinek élete már egy évtized óta a szenve
dések szakadatlan Golgothája volt: a legelvete
mültebb gyilkos tőrének esett áldozatúl!

A példátlan gyász, mely e megrendítő eset 
hírére palotát és kunyhót elborított, gyászba bo
rította a nemzettel mindig együtt érző Nemzeti 
Casinót is. A választmány szeptember hó 18-án 
tarto tt ülésében mély megilletődéssel járu lt hozzá 
a nemzeti gyász alkalmából te tt igazgatói előter
jesztésekhez : ezek szerint dicsőült Erzsébet király
nénak a fővárosban emelendő szobrára megszava
zott 5000 forintot, s egy alkalommal a tagok 
között e czélra külön gyűjtést in d íto tt; a Casino 
gyászának külső kifejezéséül gyászlobogóját és 
palotájának gyászdiszítését 30 napig fenntartotta ; 
elhatározta, hogy Erzsébet királyné arczképét egy 
kiváló hazai művész által megfesteti ; a dinasztiát 
és nemzetet ért megrendítő gyászeset alkalmával 
legmélyebb részvétét és fájdalmát felirat alakjában 
tolmácsolja ; végül helyeslő tudomásul vette az 
elnök-igazgató azon tényét, hogy a nagy halott 
ravatalára a Casino nevében díszes koszorút helye
zett, s a gyászszertartáson a Casino képviseletében 
részt vett.

A Casino részvétét tolmácsoló felirat szeptem
ber havában a miniszterelnökség utján a leg-
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magasabb trón zsámolyához eljuttattatott, — a 
szoborra m egindított gyűjtés pedig a f. év vé
géig — bár a Casino tagjainak csak elenyésző 
csekély része jegyezte itt aláírásait, m ert hiszen 
úgy a főrendiház ívén, m int az egyes lapok 
gyűjtései között is Casinónk tagjai tekintélyes 
összeggel szerepelnek — mégis 8750 frtot ered
ményezett.

Az idő jótékony hatása minden sebet behe- 
geszt, minden fájdalmat, bár mily nagy legyen is 
az, csillapít ; de a ki egy nemzet szivét foglalta 
le magának, annak emlékét nem mossa el a múló 
idő rohanó árja, s a kapucinusok bécsi templo
mának sírboltja a késő utódoknál is bucsujáró 
helye lesz a haló porában is áldott királynéja 
emlékét híven ápoló magyarnak.

De fájdalmas megilletődés fog el bennünket, 
midőn azok sorain végig tekintünk, kiket egy
letünk tagjai közül ragadott ki a sors keze. Mind 
széles körben ismert a lakok ; sokak neve össze
forrva nemzetünk félszázados történetével, jelentős 
tényezők az újabb átalakulás küzdelmeiben ; köz
tük az alkotmányos élet első igazságügyminisz
tere: Horváth Boldizsár, kit nagy jogtudománya 
-és határozott jelleme praedestinált ez állásra, s 
kinek erős judiciuma vetette meg alapját mai egész 
jogrendszerünknek ; gróf Szápáry Géza, ki kard
jával és eszével egyaránt híven szolgálta hazáját 
és királyát, egyike azon ritka jellemeknek, kiket
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mindenki csak szeretni tudott, de gyűlölni senki. 
Gróf Bethlen András, hazánk földművelés ügyé
nek éveken át buzgó vezetője, kinek egyletünk 
múlt évi Széchenyi-lakomáján tarto tt gyönyörű 
emlékbeszéde, nyilvános szereplésének hattyúdala 
volt ; id. gróf Széchényi Imre, ki diplomatiai 
téren te tt hazájának fontos szolgálatokat ; Tóth 
Vilmos, ki előbb m int belügyminiszter, majd a 
közös főszámszék, legutóbb pedig mint a fő
rendiház elnöke, egyaránt bírta királya bizalmát 
és nemzete e lism erésé t; Kálnoky Gusztáv gróf, 
a monarchiának hosszü éveken át szerencsés kéz
zel működő külügyminisztere ; herczeg Esterházy 
Pál, ki a megyei kormányzat terén kifejtett üdvös 
tevékenysége mellett a hazai lótenyésztés ügyé
nek te tt jelentékeny szolgálatokat; Zichy Antal, 
a szeretetreméltó tudós, gróf Széchenyi István h i
vatott életírója ; Télfi Iván, a görög tudományos
ság alapos művelője, ki e téren európai hírnévre 
tett sze rt; Hunyady László gróf ki mint hazá
jának hű fia a szabadságharcz küzdelmeiben kész
séggel ragadott fegyvert a nemzeti törekvések 
megvédésére ; Tisza Lajos gróf, kinek nevéhez, 
előkelő politikai szereplése mellett, Szeged recon- 
structiója fűződik ; továbbá Mészáros Károly, 
Haller Jenő gróf, Salamon Tivadar, Uzovics Pál, 
id. Almássy Kálmán és György grófok, Mezey 
Sándor, Blahunka Ferencz és id. báró W odianer 
Albert, kik tehetségüknek megfelelően különböző
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téren járultak hozzá nemzetünk előbbreviteléhez 
és felvirágoztatásához.

Azon nagy szerencsétlenség, mely az ország 
némely részét az ismétlődő rossz termés és más 
gazdasági csapások folytán érte, arra indította a 
Casinót, hogy múlt évi közgyűlésén az Ínséggel 
küzdő vármegyék lakosai felsegélyezésére 1500 fo
rintot szavazzon meg ; ezen összeg egyenlő arány
ban Torontál-, Szilágy- és Beregmegye ínségesei 
között osztatott fel ; a magyar költészet örök 
dicsősége előtt rótta le elismerését, midőn 500 írt
tal járult a segesvári Petőfi-szobor felállításához ; 
az ezredéves ünnepségek alkalmával te tt kulturális 
alapítványok utolsója is felvétetett ez év b en : az 
ungmegyei kulturegyesület volt ez, mely a javára 
tett 600 forintos alapítványt, az alapítói okirat 
aláírása után márczius havában felvette.

Ezen, a nemzeti fejlődés előmozdítása, és a 
nemzeti nyelv terjesztése czéljaira tett, s most 
már teljesen kifizetett alapítványok a következő- 
kép vannak elhelyezve :

1. A «Dunántúli» m.közm. Egylet részére 1000 frt.
2. Az «Orsz. magy. Iskola-Egylet» részére 500 «
3. A «Felvidéki »m.közm.Egyesület részére 1500 «
4. Az Erdélyi m. közm. Egylet részére, az

1895-ben te tt 1000 frtos alapítvány 
kiegészítéséül .. .... ... 500 «

Átvitel 3500 frt.
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Áthozat 3500 frt,
5. A «Szatmármegyei Széchenyi Társulat»

részére ...  .. .  .. .  ... _ 700 «
6. ABeregmegyei m. közm. Egylet részére 700 «
7. A Békésmegyei m. közm. Egyl. részére 700 «
8. A Zemplénmegyei magy. nyelvterjesztő

Egylet részére ...  ... ... .... . . .  700 «
9. A Pozsonymegyeim.közm.Egyl. részére 700 «

10. A Gömörmegyei m. közm. Egyl. részére 700 «
11. ATorontálmegyei magy. nyelvterjesztő

Egylet részére . . .  ... . . 300 «
12. A Mármarosi m. közm. Egylet részére 700 «
13. Az Eperjesi Széchenyi-Társulat részére 700 «
14. Az Ungmegyei m. közm. Egylet részére 600 «

Összesen 10000 frt. 
A könyvtár méltó elhelyezése az igazgatóság 

egyik legfőbb törekvését képezte s e végből, míg 
a nagy könyvtár felül nyitott szekrényeit síneken 
járó beüvegezett tolóajtókkal látta el, másrészt a 
nyár folyamán a kis könyvtárt is a nagy könyvtár 
mintájára beüvegezett díszes tölgyfaszekrényekkel 
szerelte fel, s ma már örömmel jelenthetjük, hogy 
könyvtárunkat, nemcsak válogatott béltartalmát, de 
díszes külső kiállítását s rendezettségét is tekintve, 
előkelő szakférfiak elismerése szerint, a Club
könyvtárak között az első hely illeti meg. — Az 
1898-ik évben a könyvtárra 4970 frt 55 krt for
dított a Casino, mely összegből 1208 frt 90 kr. 
könyvek vételére, 707 frt 65 kr. azok bekötésére,



3.054 frt pedig a könyvtári berendezésekre esik. — 
A könyvtár szaporulata az 1898. évben 334 köte
tet tesz ki, melynek számbavételével az év végén 
19962 kötetet tartalmazott. — Nem csak nagy 
szellemi kincs rejlik e könyvtárban, de anyagilag 
is nagy értéket képvisel, a mennyiben szakszerű 
becslés szerint annak számokban kifejezett értéke 
117,768 frtra tehető.

A hírlapok és folyóiratok megrendelése 2194 frt 
68 krt vett igénybe: 154 hazai és külföldi lapot 
és folyóiratot bocsátott a Casino ez évben tagjai 
rendelkezésére ; — a hazai lapok közül némelye
ket több példányban is.

Evek óta panaszok hangzottak az öltöző szobák 
elhelyezése ellen ; az igazgatóság ez irányban is 
kielégíteni akarván a tagok jogos óhaját, a régi 
szivar-szobát alakíttatta át e czélra, mely a belső 
termekből könnyen megközelíthető, s ma már 
modern kényelemmel ellátott díszes öltöző szobák 
állnak a tagok rendelkezésére.

A tagok rég hangoztatott óhajainak te tt eleget 
az igazgató — midőn 200 személyre szóló ízléses 
porcellán service-el szerelte fel a Casinót. Eme 
service teljesen hazai gyártmány, a herendi por- 
czellángyár készítménye.

A mi a Casino pénzügyi viszonyait illeti, a 
pénzügyi bizottság később előterjesztendő jelen
tése szerint, a m últ évi számadások úgy a kiren
delt szakszámvevő m int a bizottság által meg
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vizsgáltatván, azok teljesen rendben találtattak. 
Ezenkívül elnök-igazgató is tarto tt évközben több
ször pénztárvizsgálatot, s a pénztárkönyvekbe ve
zetett följegyzés tanúsága szerint azt minden al
kalommal a legnagyobb íendben találta.

Az 1898. évi számadások 6441 frt 98 kr. pénz- 
tármaradványnyal zárattak le. Tekintettel azonban 
arra, hogy ez évben tényleg 8 darab 1000 forintos 
kölcsönkötvény sorsoltatott ki, azonban az év vé
géig a tulajdonosok csak 7 darabot váltottak be, 
tekintettel továbbá arra, hogy a múlt év terhére 
eső munkálatok után részint biztosítékul, részint 
némi differentiák kiegyenlítéséig 742 frtot tarto t
tunk vissza, összesen 1742 frt a fent k itüntetett 
pénztármaradványt terheli, úgy hogy a tényleges 
pénztármaradvány végeredményben 4699 frt 98 krt 
tesz ki.

Figyelemmel arra, hogy ez évben már teljesen 
érvényesült azon szerződés, mely a konyha és 
pincze árainak mérséklése tárgyában a vendéglős
sel köttetett, s melynek kárpótlásául a Casino éven- 
kint 6000 frtot fizet — ezen pénzügyi eredmény 
elég kedvezőnek mondható, különösen ha figye
lemmel kisérjük, hogy színházi bérleteink fön- 
tartásával mily nagy és évről-évre fokozódó teher 
háramlik a Casinóra ; míg ugyanis színházi bél lé
teinket az 1897-ik évben 5330 frtnyi hiánynyal 
zártuk le, az 1898. évi színházi deficitünk már 
6338 frt 60 krra em elkedett; vagyis a színházak-
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ból 10,210 frtnyi kiadás m ellett csak 3,871 frtnyi 
jövedelem származott. A legnagyobb hiány a 
nemzeti színház bérleténél mutatkozik, hol az 
5,814 frtnyi bérleti dijakból csak 1,697 frt térült 
meg, a hiány tehát csak itt 4,117 f r t;  e szerint a 
nemzeti színház a reá fordított évi bérösszegnek 
csak 29°/0-át térítette vissza.

Elismerjük, hogy a Nemzeti Casinónak régi 
traditioi közé tartozik a hazai szinművészetnek 
pártolása ; de kérdés, váljon pártolása-e az a 
hazai szinművészetnek, ha jóval több helyet fog
lalunk le, m int a mennyi tagjaink igényeinek 
megfelel ? s míg helyeink nagy része egész éven 
át üresen áll, a közönség egy része, a színház 
kicsinysége m iatt onnan kiszorul. -— A szinház 
nem veszítene semmit, ha a Casino csak felét 
bérelné az eddigi ülőhelyeknek, m ert azokat 
könnyen kiadhatja, a Casino pedig, míg egyrészt 
tagjainak, az utóbbi évek által igazolt valódi igé
nyeit, annak felével is kielégítvén, az igy meg
gazdálkodott összeget az egylet más egyéb szük
ségleteire fordíthatja.

Szükségesnek láttuk erre a t. közgyűlés figyel
mét felhívni, m ert a viszonyok helyes ismerete 
alapján ki kell jelentenünk, hogy a Casino finan
ciális viszonyai egyáltalában nem olyanok, hogy azok 
folyton fokozódó m egterheltetést sokáig megbirja- 
nak, s ha pénzügyeink állandó egyensúlyát nem 
akarjuk koczkára tenni — akkor a helyes taka-
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rékosság elvéről megfeledkeznünk nem szabad. — 
A mi a Casinót terhelő adósságok jelenlegi állá
sát illeti, erre nézve van szerencsénk előadni, 
hogy az osztrák-magyar bank féle 83,000 forintos 
jelzálogkölcsön az eddig rendszeresen eszközölt 
törlesztések után 72,771 írtra apadt, míg a tagoktól 
fölvett 200,000 forintos függő kölcsön az év végéig 
126,000 írtra szállott, s így a Casino összes tar
tozása 198,771 frtot tesz ki.

Az előadottakban az egyletünket érintő minden 
nevezetesebb mozzanatról rövid tájékozást nyújt
ván, kérjük a t. közgyűlést, hogy ezen jelenté
sünket jóváhagyó tudomásul venni méltóztassék. 
Egy alkalommal kedves kötelességet teljesítünk, 
midőn úgy a választmány t. tagjainak mint összes 
tagtársainknak őszinte köszönetünket fejezzük ki, 
hogy bizalmukkal bennünket ismételten megtisz
teltek s igazgatói tisztünkben támogatni mindig 
kegyesek voltak.

Hazafias üdvözlettel.

Budapesten, 1899. január 22-én.

a z  i g a z g a t ó s á g :

Gr. Andrássy Aladár, Beöthy Ákos, Gr. Esterházy Mihály.

I lk  Mihály
titkár.



A N E M Z E T I CA SIN O

TAGJAINAK NÉVSORA
1898-BAN.





I .

T I S Z T E L E T I  TAGOK:

Ő kir. fensége S ik e rt fiáukrá 

ai]^ol koror\aö:ft)kö$.

//
0  ó ^ á ^ á f i  é$ k irá ly i fe:qsé^e 

Jei)ő fo^efdäe^.

Évkönyv.





II .

R E N D E S  TAGOK.

A

Almásy Dénes gr., Békés-Gyula ( Bp.Erkel-u. 15.) 
Almásy György gr.,t
Almásy Imre gr., Kétegyhdza, Békésmegye. 
Almásy Kálmán gr.,t

5 Almásy Kálmán gr. ifj., Pászthó) Hevesm. 
Almásy Taszító gr., Zsadány , Hevesmegye. 
Ambrózy Béla b., Temes-Gyarmata.

( Budapest, magyar király szálloda.) 
Ambrózy Gyula br., Temes-Remete.
Ambrózy Lajos br., Bukarest, Hótel du Boulevard. 

>0 Andrássy Aladár gr., Budapest, Andrássy-ut $Q. 
Andrássy Géza gr., Budapest, Eszterházy-u. )2. 
Andrássy Gyula gr., Budapest, II .,fő -u . I I .  
Andrássy Sándor gr., Budapest, Kemnitzer-u. 2<).

(  Velejte, Zemplénin.)
Andrássy Tivadar gr., Budapest, / / . ,  fö-u. IJ. 
Andreánszky István b., Bpest, / / . ,  lánczhid-u. 2.

2*
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Antos István, Abony, Pestmegye. Budapest,
IV ., reáltanoda-u. 16.

Apponyi Albert gr., Budapest, V i l i . ,  Szent- 
Apponyi Antal gr. id., Marchegg. [királyi-u. 35. 
Apponyí Antal gr. ifj.,Bpest, V I , Andrássy-ut Up. 

20 Apponyi Géza gr., Hőgyész, Tolnám.
Apponyi György gr., Pozsony.
Apponyi Gyula gr., Nagy-Appony.
Apponyi Lajos gr., Nagy-Appony.

( Budapest, Andrássy-ut 117.) 
Apponyi Sándor gr., Lengyel, Tolnamegye.

25 Atzél Béla b., Budapest, V I I ,  H erm ina-ut 23. 
Atzél Lajos b., Német-Ságh, Aradmegye.

( Budapest, Angol kir. száll.) 
Atzél Péter, Arad. ( Bpest, Arany János-ti. 2p.)

B

Badeni Kázmér gr., B usth , Galiczia.
Baich Iván br., Bocsár, Torontálmegye.

30 Baich Milán br., Budapest, I V ., bécsi-utcza 8. 
Bajza Aladár, Budapest, V I , Bajza-utcza 8. 
Bakody Tivadar, Budapest, I V ,  magyar-utcza 8. 
Baltazzi Arisztid, Napagedl, Morvaország. 
Baltazzi Hector, Paris, Avenue M arciau 61.

35 Baltazzi Sándor, Wien, Technikerstrasse N r. 5. 
Bánffy Dezső br. Budapest, I ,  Szent-György tér 1. 
Bánffy György gr., Budapest, V III., József-u. 7.



2 1

Bánffy Miklós gr. Budapest, V I I I ., József-u J. 
Bánhidy Sándor b., Simánd , Aradmegye.

40 Bánó József, Osztropatak, u.p. Sáros-Szt-M ihály.
( Budapest, I V ., Nádor-szálloda.)  

Baranyay Pál, Kurta-Készig Komárommegye.
( Budapest, /F i,  zöldfa-utcza 32 .)  

Barcza Károly, Budapest, /F i ,  himzö-utcza 1. 
Barcsay Domokos, Bánffy-H unyad , Erdély.

( Bpest, József-körut 29.) 
Batthyány Béla gr., Bécs, B allplatz 2.

( Budapest, Teréz-körut 9 .)
45 Batthyány Elemér gr., Budapest, /F i, borz-u. 10. 

Batthyány Géza gr., Polgárdi, ^/?^., Terézk. 9 .)  
Batthyány István gr., Budapest, /F i, szép-11.3. 
Batthyány Iván gr., Csákány, Vasmegye.

( Budapest, Andrássy-ut 9 8 .)  
Batthyány Lajos gr., ^ Ikervár) ,  /?/$., Terézk. 9. 

5° Batthyány Tivadar gr., Bpest, /F i, Magyar-u. 24..
( La jta fa lu , Mosonm.) 

Batthyány-Strattm ann Ödön herczeg,
Becs, I. Grillparzerstrasse / / .  

Baworowski Emil gróf, Wfc», Wallnerstr. N r. 6.
( Kopyczynce, Galiczia.J 

Baworowski József gr., Palota- Újpest. Villasor 14.. 
Beauclerk Nelthorpe Vilmos, Budapest,

Izabella-u. 5 /.*
55 Beniczky Adám, Túra , p. Hatvan.

* Kilépett.
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Beniczky Ferencz, Budapest, V I ,  Bajza-utcza 8. 
Beniczky Géza, Homok, Szolnokmegye.
Beöthy Ákos, Budapest, V I.) Erzsébet-körut 30. 
Berchtold A rthur gr., Bpest, I V ,  kecskemétiu. J. 

( Moslavina, Sziszek mellett, u. p . Popovaca.J 
r>0 Berchtold Kázmér gr., Bpest, Sebestyén-u. 2.

( N . K ázm ér , Zemplénm.) 
Berchtold Lipót gr., P aris , R ue de Varenne 57. 
Berchtold Miklós gr., Budapest, üllŐi-ut 13. sz. 
Berchtold Richárd gr., Budapest, üllői-ut 13. 
Berchtold Zsigmond gr., Wien, Löwelstrasse 12. 

65 Berczely Jenő, Kassa.
Beretvás Endre, Budapest, V I , Andrássy-ut 23. 
Bernáth Dezső, Tarnócza, Ungmegye.

( Budapest, V I I ,  ovoda-utcza 4.3.) 
Bernrieder József, Hidvég, u. p. Kölesd, Tolnám. 
Berzeviczy Albert, Bpest, V I I ,  Erzsébet-köruty. 

7° Berzeviczy György, Szendrő-Iád , Borsodmegye. 
Bethlen Aladár gr., Elesd, Biharmegye.
Bethlen András gr. t
Bethlen Balázs gr., Budapest, lipót-u. 48. ( Mező- 

Szakái, u.p. M ező-Záh , Torda-Aranyosm.) 
Bethlen Bálint gr., Gyéres, Erdély.

75 Bethlen István gr., Mező-Sámsond, u.p. M .-Riles. 
Bethlen László gr., Becs, lerchen jelder Strasse 66. 
Bethlen Márkus gr., Szurduk , Szolnok-Dobokam. 
Bethlen Ödön gr., Drág, u. p. Hidalmds. 
Bezerédj Pál, Bpest, Ang. kir. száll. ( Szegzárd. )
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80 Bezerédj Viktor, Bpest, V I ,  Andrássy-ut 105. 
Béldi László, Budapest, V I I I .  Sdndor-u. 16.

( Réten per Segesvár.) 
Biró Kálmán, A ra d , J ó zse f főherczeg-ut 20.
Biró Lajos, f  Gyöngyös-Halász)  Bpest, szép-u. 5. 
Bissingen Ernő gr., Szkulya , p. Gattája.

85 Bissingen Ottó gr., Czegléd.
Bissingen Rezső gr., Vlejkovetz, Versecz mellett. 
Bittó István, Budapest, Andrássy-ut 70.
Blahunka Ferencz t
Blaskovits Aladár, N-Királyhegyes, u .p . Csanád- 

90 Blaskovits Antal, Tápió-Szt-Márton. [Palota.
Blaskovits Ernő, Bpest, I V ,  reáltanoda-utcza 9. 
Blaskovits Elemér, Budapest, I V ,  szerb-utcza 9.

( Nézsa, per Vácz.)  
Blaskovits István, N.-Királyhegyes, u. p. Csanád-

Palota.
Blaskovits Sándor ifj., Bpest, IX ., üllői-ut 1. sz. 

95 Bodonyi Lukács, Pamuk, u. p . Somogyvár.
( Budapest, Nem zeti szálloda.) 

Bohus László, b., Világos, Aradm .
Bohus Zsigmond, b. Budapest, V , sas-utcza 21. 
Bollati Richard lg., Bpest, V I ,  Vörösmarty-u. / f i . 
Bombelles Károly gr., Budapest, Csömöri-ut 56. 

100 Bombelles Lajos gr., K is-Bózsva, Abaujmegye. 
Bolza Pál gr,, Szarvas.
Bornemissza Gábor br., Ságh, u. p. Sajtos-Kál,

Sopronm.
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Boronkay István, Budapest, reáltanoda-u. 5.
f  Vajk , u .p . Verebély.)  

Bossányi László, Rákos-Palota.
I05 Bottka Béla, Sz.-Nabrad , Szatmármegye.

Bottka Géza, Sz.-Nabrad , u. p. Fehér-Gyarmat. 
Braganza herczeg, Dom Miguel, Becs. 
Brankovics György, Karlócza.
Braunecker Lamoral b., Budapest, pipa-utcza 6. 

110 Brunswick Géza gr., M ár to nv á sá r , Fehér me gye. 
Buschbach Péter, Budapest, Fi, bálvány-utcza 3. 
Bujanovics Sándor, Budapest, Szentkiráíyi-u. 30. 
Burchardt-Bélaváry Komád, Z?/. Andrássy-ut 122.

C
Chernél György, Tömörd, u. p. Csepreg, Vasm.

( Budapest, V I I I ., Sándor-u. ip .)  
” 5 Chotek Rezső gr., Becs, Wáhringerstrasse 28. 

Crouy-Chanel Endre gr., Vácz.
Csáky Albin gr., Budapest, Andrássy-ut u p .  
Csáky György gr., lőcse.
Csáky Gyula gr., Sacza , u. p. B uzinka , Abaujm. 

120 Csáky-Pallavicini Hippolyth őrgr., Viszló, u. p.
Rakocza) Borsodm. 

Csáky-Pallavicini Zsigm. őrgr., Viareggio, Italie. 
Csáky Vidor gr., Szepes-Görgő, (Pozsony.

Baross-utcza.)
Csáky Zeno gr., lőcse.
Csapó Vilmos, Tengelicz, Tolnám.
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I25 Császka György, Kalocsa. ( Bpest, I ,  tárnok-11.5.) 
Csatáry Frigyes, Bpest, Andrássy-ut 88.
Csatáry Lajos, Budapest, I V ,  egyetem-utcza 2. 
Csávosy Ignácz, Budapest, TTL, Lipöt-utcza 4.3. 
Csekonics Endre gr., Budapest, TTL, zöldfa-u. 26. 

!3° Csekonics Gyula gr., Bpest, / F ,  zöldfa-u. 26. 
Csekonics Iván gr., Budapest, / F ,  zöldfa-u. 26. 
Csekonics Pál gr., Budapest, / F ,  zöldfa-u. 26. 
Csekonics Sándor gr. Budapest, / F ,  zöldfa-u. 26. 
Csemegi Károly, Budapest, / F ,  rcáltanoda-u. 19. 

T35 Czetvertinszky Boris hg., M oszkva , Palais Czet-
wertinsky.

Cséry Lajos, Budapest, /F !, muzeum-körut 3. 
Cséry Lajos ifj., Bpest, V II I . , József-körút 19. 
Czebrian István gr., Ser a j evő.
Czebrián László gr., Losoncz. ( Bp.,bálvány-u. 13.) 

J4° Cziráky Antal gr. Lovasberény.
( Bpest, Ferencziek-tere 9 .)  

Cziráky Béla gr., Dénesfa, Sopronm.
Cziráky János gr., Becs, Lothringerstrasse 19. 
Cziráky László gr., lovasberény, F e j ér me gye. 
Czóbel István, Nagy-Or, u. p. Késmárk.

D

f45 Darányi Ignácz, Bpest, F /., Andrássy-ut 32- 
Dániel Ernő br., Bpest, / F ,  muzeum-körut 3- 
Déchy Mór, Odessa.
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Degenfeld Imre gr., Téglás, Hajdumegye.
( Bpesl, IV ., szép-u. 3 .)  

Degenfeld Pál gr., Téglás, Hajdumegye,
( Budapest, I V ,  szép-u. j . J  

x5° Degenfeld Sándor gr., Erdöszáda, per Szatmár. 
Dessewffy Alajos gr., Dessewffypuszta, Szabolcsin. 
Dessewffy Aurél gr., Budapest, Andrássy-ut 78. 
Dessewffy Emil gr., Bpest, Andrássy-ut 78. 
Dókus Ernő, Budapest, IV ., muzeum-körut j p .

fLegenye , Zemplénmegye.)  
J55 Dőry Jenő, Dombóvár.

Dőry Lajos, Bpest, VII., kercpesi-ut, Central-száll. 
Dőry Ödön, Pa Tüske, u. p. Dombóvár. 
Draskovich Iván gr., B a r  any a-Sellye.
Draskovich Károly gr., Budapest, Esterházy-u. po.

( Trakostján, H orvátország.) 
160 Dréher Jenő, Budapest, X ., Halom-u. I .

E
Ebergényi István, Szombathely. 
Edelsheim-Gyulay Lipót b., Bp., Andrássy-ut 130.

( Felső-Elefánt, N yitram .)  
Eltz Jakab gr., Vukovár.
Eltz Károly gr., Vukovár. 

i6 5 Elek Gusztáv, Budapest, Kossuth Lajos-utcza p. 
Emich Gusztáv, Budapest. Sebestyén-tér 8. 
Emmer Kornél, Budapest, II.,fŐ -u t 13.
Eötvös Loránd b., Bpest, V I I I ,  Esterházy-u. 3.
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Erdődy Ferencz gr., Snmlóvdr, u. p. Devecser.
170 Erdődy György gr., Becs, Salzgries 23.

(  Gyepit-Füzes, Vasmegye.)  
Erdődy Gyula gr., Vörösvár, Vasmegye.
Erdődy István gr., Ja ska , Horvátország.
Erdődy Rudolf gr., N ovimar of\ Varasdmegye. 
Erdődy Sándor gr., Somióv ár, u. p. Devecser.

*75 Esterházy Alajos hg., Becs, Walhierstrasse 4. 
Esterházy Antal Miklós hg., Becs, I . Niebelungen-

gasse 13.
Esterházy Béla gr., Bakony-Szombathely. 
Esterházy Ferencz gr., Devecser, Veszprémmegye. 
Esterházy Gyula gr., Pozsony, Mihály-u. 3.

180 Esterházy Imre gr., Réde-Kisbér.
Esterházy István gr., N yitra-U jlak ( Pozsony). 
Esterházy János gr., Pozsony, Mihály-u. 3. 
Esterházy László gr., Sárosd, Fehérmegye. 
Esterházy Mihály gr., Budapest, József-utcza p.

(  Cseh lesz, Pozsonym.) 
l8 5 Esterházy Miki. Mór gr., Csákvár, Fehérmegye.

( Bpest, V III., múzeum-utcza J .)  
Esterházy Miklós hg., Kismarton, Sopronm. 
Esterházy Móricz gr., Bpest, Esterházy-utcza 30.

(  Pápa.)
Esterházy Pál hg.t
Esterházy Pál gr., Devecser, Veszprémmegye. 

r9° Esterházy Sándor gr., ( Pula, u. p. N .-Varsány,
Veszprémm.)
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F

Fabiny Teofil, Budapest, V III., kcrepesi-ut í j .  
Fáik Miksa, Budapest, V , Dorottya-utcza ip . 
Farkas László, Budapest, IV ., papnövelde-u. io. 
Fáy Béla, Jász-Monostor. 

r55 Fáy Gyula, Budapest, V., tiikör-utcza 5.
Fáy László, Nyústya, Gömörmegye.
Fáy-Halász Gedeon, Budapest, IV ., Irányi u. 22. 
Fejérváry Géza b., Budapest, I ,  Szt-György-tér. 
Felső-eőri Nagy Gyula, Kis-Hantos, u. p. Nagy- 

Hantos, ( Bpest, V III., Szentkirályi-u. 5 .)  
200 Festetics Andor gr., Bpest, V I ,  Andrássy-ut96.

(  Szeleste, u. p . N . - Ölbő, Vasm.J 
Festetics Gyula gr., Wildon,Grácz mell. ( SteierJ. 
Festetics Kálmán gr., Német-Lád, Somogymegye. 
Festetics Pál gr., Budapest, V , Zrinyi-utcza 10. 
Festetics Tasziló gr., Budapest, Esterházy-u. 26. 

2°5 Festetics Vilmos gr., Toponár, Somogymegye.
Fiáth Miklós b., Budapest, V I , Dalnok-utcza 9. 
Fiáth Pál b., A ka ,p er  Moór, Fchérm.
Forgách Antal gr., Gács, Nógrádmegye. 
Forgách István gr., Nagy-Szaláncz, Abaujmegye. 

210 Forgách János gr., Gács, Nógrádmegye. 
Forgách László gr., Mándok, Szabolcsmegye. 
Forinyák Gyula, Budapest, I I .  csónak-u. I. 
Földváry Elemér, Budapest, I V ,  Havas-utcza p.

(P éteri, u. p. Monor, Pestm.J
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G
Gaál Gyula, B iisü , Somogymegye.

2 I5 Gaál István, Budapest, IX ., üllői-ut IQ.
Gáli József, Lukarecz, per N.-Topolovetz, Temesm. 
Geist Gáspár, Budapest, kecskeméti-utcza ip. 
Gerliczy Ferencz br., Bpest, disztér 15.

( D eszk, u. p. Szöveg, Torontáhn.) 
Ghyczy Béla, Budapest, V I I I , vas-uteza ip.

220 Goluchowski Agenor gr., IFA?;, I I .  Ballhauspl. 2. 
Gosztonyi Kálmán, Boczonád, u .p . Tarna-M éra, 
Graefl Jenő, Poroszló, Hevesmegye. \_Hevcsm. 
Gromon Dezső, Budapest, üllői-ut 5.
Gyömrőy Aurél, Gyomra, Pestm.

225 Győrffy Gyula, Budapest, F , Bdthory-u. 8.
(  Csik-Csatószeg.J

György Endre, Bpest, József-körut 10.
Gyulai Samu gr., Trauttmansdorff, bei

Merdn (S ild  Tirol). 
Gyürky Abrahám gr., Budapest, Bristol száll.

H
Hadik-Barkóczy Endre gr., ^ Tavarna, Zemplén-

megye.)
23° Hadik Béla gr., Budapest, V III., Baross-u. l j .  

Hadik János gr., N ádaska , w. p. Torna, Abaujm. 
HadikMiksagr., London, 18Beigrave Square S. W. 
Hadik Sándor gr., Bpest, V III., muzeum-u. J .
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Hajós József, Budapest, IV ., M úzeum-körűt 18.
( Dömsöd, Pestm.J

235 Halász Gedeon, Kdpoluds-Nyék, Fehérmegye. 
Halassy Pál, Budapest, V III., muzeum-u. J. 
Haller György gr., K ér elő-Szent-Pál, f  Kis-

Küküllömegye) .
Haller Jenő gr.,t
Hámos László, Berzéte, Gömörmegye.

2+° Hammerstein Frigyes b., Csuz, Komáromm. 
Hannoverai főhg. Ernő Ágoston, Becs, Penzing. 
Haris György, Budapest, Deák Ferencz-utcza 12. 
Harkányi Andor b., Budapest, I V ,  vdczi-u. IJ. 
Harkányi Frigyes b., Bpest, V I , Andrdssy-ut y. 

245 Harkányi János b., Bpest, FZ, Andrdssy-ut y. 
Harkányi Károly b., Bpest, ZF!, vdczi-utcza í j . 
Harnoncour Felix gr., Ecska, Torontdlmegye. 
Hegedűs József, Budapest, V I I I ,  üllői-ut 32. 
Helleyjános, V il i . ,  Bpest, Baross-u.Rózsa-udvar. 

250 Hengelmüller László, Washington (A m erika ). 
Hertelendy Ferencz, L.-Tom aj, u. p. Tapolcza,

Zalamegye.
Hohenlohe-Ohringen János hg., Bpest, V I I I ,

Esterházy-utcza 30.
Hollán Ernő, Budapest, IX ., vdmház-körut J . 
Hoeller István b., Kis-Töre, u. p . Alsó-Várad,

Barsmegye.
255 Horthy István ifj., Kecskemét.

Horthy Zoltán, Poroszló, Hevesm.
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Horvát Boldizsár t .
Horváth Ferencz br., Pap , u. p. K is-Vdrda. 
Horváth János, Budapest, I V ,  Lipót-utcza 37. 

260 Horváth-Tholdy Lajos gr .,Bonyha,Küküllőmegye.
( Budapest, Angol királynő szálloda.) 

Houchard Ferencz, Bp„ Kossuth Lajos-utcza p. 
Hugonnai Béla gr., Budapest, egyetem-utcza 2. 
Hunyady Imre gr., Kéthely. ( Bpest, Trefort-u.3.) 
Hunyady József gr., Budapest, Trefort-ictcza 3. 

265 Hunyady Kálmán gr., Becs, Singerstrasse 16. 
Hunyady Károly gr., Soborsin, Aradmegye. 
Hunyady László gr. t
Hunyady László gr. ifj., Budapest, Trefort-u. 3 . 
Huszár Károly b., Abafája, up . S z .-Régen, E r dély. 

27° Huszár Károly, Ser a j evő, Franz-Josefstrasse 30.

I J
Inkey Antal, Budapest, IV ., Kaplony-u. p.

( Bogát, u. p. Somogy-Jaád.) 
Inkey Béla, Tarótháza, u. p. Dömötört, Vasm. 
Inkey Imre br., ( Raszinya, Varasdm .), Konstan

tinápoly.
Inkey István b., Iháros-Berény, Somogym.

275 Inkey József b., id., Iháros-Berény, Somogym. 
Inkey József b., ifj., Iháros-Berény, Somogym. 
Inkey László, Bogát, u .p . Somogy-Jaád.
Ivánka László, Felső-Szemeréd, Hontmegye.

( Budapest, IV ., szép-utcza 3 .)



32

Ivánka Oszkár, K is- T úr, u. p . Ipolyság. •
( Budapest, IV ., Havas-utcza 2 .)  

280 Ivánka Zsigmond, Budapest, I V ,  borz-utcza 12. 
Jakabffy István, Budapest, V., bálvány-utcza 15. 
Jankovich Aladár gr., Cabuna, Horvátország. 
Jankovich Béla, Szakállas, Hontmegye.

( Budapest, kerepesi-ut 6 .) 
Jankovich Elemér, Öreglak, Somogym.

285 Jankovich Gyula (somogyi), Öreglak.
( Budapest, Kaplony-u. 9 .)  

Jankovich Gyula gr., Kalksburg, Ausztria. 
Jankovich-Besán József, Öreglak, Somogym. 
Jankovich László gr., Lengyel-Tóti, Somogym. 
Jekelfalussy Lajos, Budapest, V I , Andrássy-ut jó .  

29° Jekelfalussy Zoltán, Budapest, II ., Lánczhid-u. 6. 
Jeszenszky Sándor b. ifj., Kövesd, u .p . Nógrád-

Berczel.
Jókai Mór, Budapest, V I ,  Bajza-utcza 19!a. 
Jósika Sámuel b., Kolozsvár, belmonostor-u. 21. 
Josipovich Imre, Var ásd.

295 Justh Béla, Bpest, V I I I ,  Szentkirályi-utcza jó .  
Justh Gyula, Budapest, V III., József-utcza 4.

K
Kaiserstein Helfried br., 1Sees, Bräunerstrasse 9. 
Kállay Benő, Becs, Johannesgasse 5.
Kálnoky Gusztáv gr.t

300 Kárász Imre, Szeghalom, f  Bpest, VerbŐczy-u. 1.)



Karátsonyi Aladár gr., Bpcst, I V ,  reáltanoda-u. p. 
Karátsonyi Jenő gr., Bpest, I ,  K risztina-u. 12. 
Karátsonyi Kamillo gr., Bpest, I V ,  himző-u. I. 
Kármán Lajos, Budapest, IX ., Ferencz-körut pp. 

3°5 Károlyi Antal gr., Bpest, IX ., Erkel-u. iß. 
Károlyi Ferencz gr., Budapest, I X ,  Erkel-u. iß. 
Károlyi Gyula gr., Budapest, I X ,  Erkel-u. iß. 
Károlyi Imre gr., Budapest, IX ., Erkel-u. Iß. 
Károlyi István gr., Bpest, V I I I ,  józsef-u . 6.

310 Károlyi Lajos gr., B p .,V III., Esterházy-u. po. 
Károlyi László gr., Bpest, V I I I ,  muzeum-u. 11. 
Károlyi Mihály gr., B p V I I I ,  Esterházy-u. 21. 
Károlyi Sándor gr., Bp., V I I I ,  Esterházy-u. 21. 
Károlyi Tibor gr., Budapest, IX ., Erkel-u. Iß. 

3J5 Kautz G y u la iBp.zöldfa-u.28.JBécs, Opernringß. 
Kazy János, Garam-Veszele u.p. N.-Sárő, Barsm .

( Budapest, IV ., magyar-u. p2.) 
Kazy József, Budapest, V., tükör-u. 5.
Keczer Miklós, Budapest, I V ,  szép-utcza 3. 
Kégl György, Budapest, IV ., szép-utcza p.

32° Keglevich Béla gr., Bpest, IV ., váczi-utcza 21. 
Keglevich Gábor gr., Egres-Káta, u .p . N .-K áta. 
Keglevich Gyula gr., Pétervásár, Hevesmegye. 
Keglevich István gr., Bp., V I I I ,  József-körút p8. 
Keglevich Miklós gróf, E gres-K áta , u. p.

325 Kelcz Gyula, Zsitv a-Újfalu. [ N agykáta.
Kemény Ákos b., Budapest, I V ,  lipót-u . p8.

( A lsó -fára , Torda-Aranyosm.J
Évkönyv. 3
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Kemény Kálmán b., Maros-Vécs, Maros-Tordam.
( Budapest, IV ., Lipót-utcza 18.) 

Kempelen Imre, Moha, Fehérmegye.
Kétli Károly, Bpest, V il i . ,  Szentkirályi-u. IJ.

330 Khuen-Hédervári Károly gr., Zágráb.
( Bpest, Angol királynő szálloda.) 

Kilényi Hugó, Budapest, V I ,  Csengery-utcza 58. 
KinszkyEugen gr., W ien,IV.,M argarethnerstr.p l  
Kinszky Károly gr., Becs, /., Freiung <f.
Kinszky Rúd. Kristóf gr., Becs, Schwarzspanier

strasse N r . 7.
335 Kinszky Zdenkó gr., Becs, I V ,  Gusshausstr. 19. 

Kiss Miklós (nemeskéri), Végles, Zólyomm.
Kiss Pál (nemeskéri), Bpest, N ádor-u .jp . f  God.)  
Klebelsperg Zdenkó gr., Bpest, I V ,  egyetem-u. 2.

( Sajó- Udvarhely, Szolnok-Dobokam.)  
Kléh István, Budapest, I V ,  egyetem-utcza 2.

34° Klobusiczky János, Újfalu, p. Verebély, Nyitram.
( Budapest, Sándor-utcza Q.) 

Korányi Frigyes, Bpest, VII., Erzsébet-körut 56. 
Korniss Emil gr., Jakabház, u. p. Szt.-Gotthárd. 
Kornis Károly gr., Bpest, I., Szt-György-tér J .

Szerep, Biharm. 
Kossuth Ferencz, Budapest, V III.,fózsef-körútpy. 

345 Kovács György, Wien, I ,  Volksgarten- Strasse 5.
Budapest, Sándor-u. 9. 

Kovács Sebestyén Endre, Budapest, József-tér 5. 
* Kilépett.
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Königswarter Hermann br., Kis-Szántó, u. p .
Bors , Biharm . ( Wien, Opernring 8 .)  

Kövér Gusztáv, H éki puszta, u. p . M artfű  
Kövér János, M artfű, Szolnokmegye. [ Szolnokm . 

35° Kubinyi Árpád, Budapest, V I I ,  kerepesi-ut 8.
(  Felső-Lehota, Árvam egye.) 

Kubinyi Bertalan, Dechtár, u. p. Liptó-Nagy-
Palugya.

Kubinyi Miklós, Budapest, IV ., Sarkantyus-u. / / .
( A bauj-K dzsm árk , u. p. L éh .)  

Kund Jenő, Faisz, per Boglár, Somogy megye.
fBudapest, Pannonia-szálloda.) 

Kvassay Ede, Trencsén-Baán.

L

355 László László, Budapest, IV ., szép-utcza J .  
Latinovits Albin, Duka, Pestm.
Latinovits Ernő, Budapest, V I I ,  Royal szálloda. 
Lázár Jenő gr., Kolozsvár. ( Budapest, V I ,  rózsa-

utcza ÓI. s z .)
Lévay Henrik br., Budapest, V., vigadó-tér i .

360 Liechtenstein Henrik hg., Wien, Herrengasse 6 
Liechtenstein János hg., Wien, Herrengasse 6. 
Lichtenstein Rudolf hg., Wien, V I I ,  H ofstall

gebäude.
Lindelof Henrik b., Pa. H atár, u. p. N.-Herestény,

Barsm .
Lipthay Béla b., Budapest, I I ,  lánczhid-utcza

3’
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3ö5 Lipthay Frigyes b., Lovrin , Temesmegye. 
Lobkovitz Rezső hg., Bpest, / ,  uri-utcza 48. 
Lónyay Albert id., Budapest, koronaherczeg-u. 2.

(  Som, Beregmegye.) 
Lónyay Elemér gr., Bodrog-Olaszig Zemplénin.

( Róma, Palazzo Venetia.) 
Lónyay Gábor gr., Deregnyö, Zemplénmegye.

370 Lónyay M enyhért gr., Farkadra, u. p . Hátszeg. 
Losonczy Ödön, Budapest, IV ., magyar-u. 4.0. 
Lossonczy Gyula, Budapest, I V ,  Irányiutcza 22. 
Lossonczy Mihály, Bpest, V II., kerepesi-ut 8. 
Lovassy Ferencz, Nagy-Szalonta, Biharmegye. 

375 Loutfi J. bey, Budapest, V , vigadó-tér I. 
Luczenbacher Miklós, Pettend, Fejérmegye. 
Luczenbacher Pál, Budapest, V , vigadó-tér 3. 
Luczenbacher Pál ifj., Bpest, V , vigadó-tér 3. 
Lukács Antal, Budapest, V , bálvány-utcza 7.

38° Lvow Wladimir hg., Bpest, Andrássy-ut 46. 
Lyka Döme, Pázm ánd, Fehérmegye.

( Bpest, Angol királynő szá ll.)

M
Máday Izidor, Budapest, V II., felsőerdősor-u. IJ. 
Madas Károly, Bpest, V III., vas-utcza 8. 
Mailáth Géza gr., Gárdony, u.p. Balassa- Gyarmat. 

385 Mailáth György gr., Zavar, Pozsonymegye. 
Mailáth István, Kiskereskény, Barsm.
Mailáth József gr., Perbenyik, Zemplénmegye.
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Mailáth László gr., Bpest, I ,  Szenthdromsdgtér 6.
(  Dolnji-Miholjac, u .p . Szlavon-Verőcze.J 

Majthényi Albert, Nyitva-Novak.
390 Majthényi Béla b., Czabaj, Nyitramegye.

( Budapest, I V ,  molnár-utcza 17.) 
Majthényi László b., Budapest, I V ,  lipót-u . 50. 
Majthényi Rudolf, N yitr a-Novak.

( Budapest, V III., gyöngytyuk-utcza 8.J 
Máriaffi Dávid, Becs, Marokkanergasse N r. 12. 
Mattencloit János br., Sajó-Udvarhely, u. p. Som

kerék, Szolnok-Dobok am. 
395 Maurer Mihály, Mezö-Rüts, Maros-Tordamegye. 

Mednyánszky Dénes b., Wien, V II., Schotten
feldgasse 83.

Melczer Géza, Budapest, V I I I ,  muzeum-u. 19.
f  Sajó- Őrös, u. p. S.-Szöged.)  

Mérey Gyula, Bpest, V I I I ,  Szentkirdlyi-u. 13. 
Meszlényi Gyula, Szatmár.

40° Meszlényi Pál, Kis-Velencze, Fehérmegye.
Mezey Sándor t  
Mészáros Károly t
Mihalovich János, Budapest, I V ,  egyetem-u. 2. 
Mihalovich Ödön, Budapest, I V ,  egyetem-u. 2. 

4°5 Mikes Zsigmond gr., Bodola, Hdromszékmegye. 
Mikos János br., Mikosd, u. p. Baltavár, Vasm. 
Miklós Gyula, Budapest, V I , Kemnitzer-utcza 13. 
Miklós Ödön, Budapest, V I , délibáb-utcza 29. 
Milán király Ö felsége, Belgrád.



38

410 Mittrowszky Wladimir gr., Pernstein, p . Nedvedic
[in Mähren.

Mocsonyi Jenő, Käpolnds, Krassömegye. 
Mocsonyi Sándor, Budapest, zöldfa-u. 6. 
Mocsonyi Zenó, Budapest, Hungária szálloda.

( B ulcs, u. p. B irk is.J  
Molnár Béla, Budapest, V I , Podmaniczky-u. 57. 

415 Montenuovo Alfréd hg., Becs, /., Löwelstrasse 6. 
Moskovicz Géza, Budapest, Z7/., Andrássy-ut IIQ. 
Muslay Sándor, Bpest, V III., Gyöngytyuk-u. 8.

N
Nádasdy Ferencz gr., Budapest, muzeum-u. iß. 
Nádasdy Tamás gr., Budapest, muzeum-u. iß.

420 Nákó Kálm. gr., N .-Szt-Miklós. ( Bpest, Deákt. 6 .)  
Nákó Sándor gr., Nagy-Szt-Miklós.
Návay Lajos, Földeák, u. p. Makó.
Návay Lajos ifj., Földeák, u. p. Makó.
Návay Tamás, Földeák, u. p. Makó.

425 Nemes Albert gr., Berlin, Kronprinz-U fer 2~/. 
Nemes Ján. gr., itj., Pa Bánhalom, u .p . Kunhegyes. 
Neppel Ferencz, Abony, Pestm.
Neuhofer János, Budapest, I V ,  muzeum-utcza 7. 
Nikolics Fedor b., Budapest, V i l i ,  Mária-u. p.6. 

43° Nopcsa Elek b., Budapest, I V ,  Lipót-utcza 47. 
Nopcsa Ferencz b., Wien, Hofburg.
Nyáry Béla b., Budapest, Hungária szálloda.

(Varsány, Hontmegye.)
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o
Ocskay István, Bpest, Ferencz-József-rakpart 26. 
Odescalchi Géza hg., Nyitva-Szerdahely.

f  Budapest, üllői ú t ip .J  
435 O’Donell Henrik gr., Bpest, V III., Luther-u. i!a. 

Okolicsányi Sándor, Haage, Niederland.
Orczy Andor b., Bpest, T V , koronaherczeg-u. 12.

(  Ujszász.J
Orczy Béla b., Budapest, koronaherczeg-utcza 12. 
Ordódy Pál, Bagota, Komárommegye.

440 D’Orsay Emil gr., Pozsony.
D’Orsay Miksa gr., Pozsony. ( Florenz,

Via Cavour p .)

P
Paar Ede gr., Becs, Hofburg.
Pajthényi Sándor, Gödöllő.
Pálffy János gr., id., Pozsony.

445 Pálffy János gr., ifj., Pudm eritz, Pozsony me gye. 
Pálffy József gr., Szomoldny, Pozsonymegye. 
Pálffy Miklós hg., M alaczka, Pozsonymegye. 
Pálffy Mór gr. Budapest, Baross-utcza 15.
Pálffy Ödön gr., Bpest, szép-u. j .

0-Pálffy Sándor gr., Budapest, Esterházy-utcza pp. 
Pálffy-Daun Vilmos gr., ifj., Pozsony.
Pallavicini Alfons őrgr., Becs, I. Augustiner

strasse N r. 12.



4 0

Pallavicini Béla őrgr., Wien, IV ., Wohlleben
gasse N r. 2.

Pallavicini Ede őrgr., Bp., I. Szentháromság-tér 6. 
455 Pallavicini Sándor őrgr., Becs, Josefsplatz 5.

Pap Géza, Budapest, szép-utcza g.
Pappenheim Siegfried gr., Iszka-Szt-György,

u. p . Moha, F e j érmegye. 
Patay Ferencz, Budapest, szép-utcza g.
Patay József, Budapest, szép-utcza g.

(  Gomba, Pestmegye.) 
460 Pázmándy Béla, Tata, Komárommegye.

Pázmándy Dénes, Bpest, V I I I ., József-körút 6g. 
Pázmándy Géza, Komlód, Komárommegye.
Péchy Andor, Bécs, jockey-Club.
Pejacsevich Albert gr., Budapest, sziv-u. gg.

465 Pejacsevich A rthur gr., Ludány, Nógrádmegye.
f  Budapest, V I I I ,  üllői u t 8 .) 

Pejacsevich Gábor gr., Bpest, Baross-u. 10. 
Pejacsevich János gr., Budapest, sziv-uicza gg.

(  Rákos-Palota.)
Pejacsevich László gr., Nasicza, Szlavónia. 
Pejacsevich Pál gr., Podgorácz, Eszék.

47° Pejacsevich Tivadar gr., Bpest, Andrássy-ut gg.
(  N asicza .)

Perczel Dezső, Bpest, Ferencz József-rakpart 18. 
Perczel József, DebreczenA 
Perényi Zsigmond b., Nagy-Szőllős.

* Kilépett.
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Petheő Richárd, Budapest, V II ., Kazinczy-u. J. 
+75 Piret Béla b., Budapest, Verböczy-utcza i.

Piret Lajos b., G raz, Lechgasse 22.
Pletzger Rudolf br., Újpest.
Podmaniczky Frigyes b., Budapest, kerepesi-ut 8. 
Podmaniczky Géza br., Aszód.

+8° Podmaniczky Gyula br., V III., józsef-körut p.2. 
Podmaniczky Levente b., Fenyő-Haraszti. 
Prónay Dezső b., Budapest, bdlvdny-utcza 20. 
Prónay Sylvester Gábor b., Á csa, per Aszód.

Pestmegye
Prónay István, Becs, Gizellastrasse y.

+85 Pulszky Ágoston, Budapest, Esterhdzy-u. 12. 
Pulszky Géza, Zsebfalva, u. p. Eperjes.

( Budapest, Andrdssy-ut I J .)

R
Radisics György, Budapest, IX ., üllői-ut 19. 
Radisics István, Budapest, V III., Baross-u  jy .  
Radisics Jenő, Budapest, V I I I ., üllői-ut 32.

+90 Radó Kálmán, Répczelak, Vasmegye.
f  Budapest, Vaddszkürt.) 

Radvánszky Béla b., Sajó-Kaza , Borsodm.
( Budapest, Angol királynő szá ll.)  

Radvánszky Géza b., Sajó-Kaza , Borsodmegye.
( Budapest, József-u. 4 .)  

Radvánszky György, Zólyom-Radvdny,
( Budapest, N em zeti szálloda.)
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Radvánszky János b., P.-Varsány, u. p. Hatvan.
Bpest, V I I I ., üllői-ut 16. 

495 Rakóvszky Géza, Budapest, V i l i ., Trefort-u. 2. 
Rakóvszky István, Bpest, FZ, Andrássy-ut jo. 
Rédl Béla b., Budapest, /F i,  redltanoda-utcza í j .  
Rédl Lajos b., id., Kirchstätten , ZVcí mellett. 
Rédl Lajos b., ifj., Sopron.

500 Reiszig Ede, ZfA- Unyom, Vasmegye.
Révay Ferencz b., Bpest, FZ, Andrássy-ut 125. 
Révay Gyula b., Bpest, V I I I ,  József-utcza 8.

( Kis-Selmecz, Turóczmegye.\ 
Révay Simon b., Budapest, muzeum-körut / / .

^ Tajna, p. Verebély.) 
Rohonczy Gedeon, Budapest, József-körut j p  

5°5 Rohonczy Lőrincz, Budapest, reáltanoda-utcza 5.
^ Szabadka.)

Roszner Ervin b., Mármaros-Sziget.
Roth Loránd, Budapest, FZZ, Erzsébet-körút j8 .  
Royston lord, London, p  Cavendish Square W *

S
Sághy Gyula, Budapest, zöldfa-utcza jp .

510 Salamon Aladár, Bpest, V III., muzeum-utcza 5. 
Salamon Géza, Lőcse. ( Bp.,Angol királynő száll.) 
Salamon Tivadar t
Samassa József, Z?/., FZ, Teréz-körut 12. ( E ger.)  
Sárkány József, Budapest, V , Eötvös-tér 2.

* Kilépett.
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5T5 Sárközy Aurél, Komárom.
Scitovszky János, Bpest, IV ., reáltanoda-u. 18.

fN ő tincs , Nógrádm.J 
Schell József b., Budapest, IV ., szép-u. J . 
Schönborn-Buchheim Ervin gr., Becs, Renng. 4. 
Schönborn-Buchheim Károly gr., Becs, Renng. 4. 

520 Schlauch Lőrincz, Bpest, V I I I ,  zerge-utcza 4. 
Schwarzenberg Alajos hg., Á szár, Kisbér mellett.

f  Wien, I I I .  Rennweg 2 .)  
Semsey László, Budapest, V I ,  Bajza-u. 17.

( Semse, Kassa mellett.) 
Sennyey István b. Páczin ( Bpest, Baross-u. 8 .)  
Serényi István gr., Sajó-Szöged, Borsodmegye.

525 Sizzo-Noris Kristóf gr., Bpest, V I , Izabella-u. 5 / .  
Simonyi Dénes, Szügy, per B.-Gyarmat.
Sivó Jenő, Abony, Pestmegye.
Somssich Adolf gr., K ivadár, u. p. Nagyatád. 
Somssich Béla gr., Babócsa, Somogym.

530 Somssich Géza gr., Kivadár, u. p. N agy-A  iád. 
Somssich Imre gr., Hetes, Somogy me gye,

( Pozsony, dunasor 2 .)  
Somssich Viktor gr., Babócsa, Somogymegye. 
Springer Gusztáv b., Becs, I. K ärntnerring 14. 
Steiger Gyula, Budapest, IV ., Kálvin-lér 2.

535 Stojánovits György br., Germán, u. p. Nagy-
Zsám, Te?nesmegye. 

Szabó Miklós, Budapest, kigyó-utcza 8.
Szalay Péter, Budapest, Dorottya-utcza 12.
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Szápáry Frigyes gr., A  bony, Pestmegye.
( Becs, Neuer-M arkt N r. p .J

Szápáry Géza gr.t
540 Szápáry György gr., Taskony, Szolnokmegye. 

Szápáry Gyula gr., B p ., /F i, koronaherczeg-u. 14. 
Szápáry István gr., Bpest. /F !, reáltanoda-u. 17. 
Szápáry Iván gr., B árdi-B ükk, Somogy megye. 
Szápáry Károly gr., Alberti-Irsa, Pestmegye.

545 Szápáry László gr., Budapest, IV ., szép-utcza 6. 
Szápáry Pál gr., Budapest, IV ., szép-utcza 6. 
Szápáry Péter gr., Bpest, I V ,  reáltanoda-u. 17. 
Szápáry Tibor gr., Bpest, I V ,  reáltanoda-u. 17. 
Szécsen Miklós gr., Becs, Belvedergasse 72.

55° Széchényi Aladár gr., Bp., IV ., koronaherczeg-u. 3. 
Széchényi Andor gr., Becs, I. Rumpfgasse N r. 7. 
Széchényi Andor Pál gr., Bpest, Andrássy-ut98. 
Széchényi Béla gr., Budapest, I I . , lánczhid-u. 10. 
Széchényi Bertalan gr., Nagy-Dorog, Tolnám. 

555 Széchényi Dénes gr., Bpest, V I , Eötvös-u. T4.. 
Széchényi Domonkos gr., Nagy-Dorog, Tolnám. 
Széchényi Emil gr., Vajszka, Bácsmegye. 
Széchényi Ferencz gr., Barcs, Somogymegye. 
Széchényi Géza gr. Visonta-Csokonya, Somogym. 

560 Széchényi Gyula gr., Budapest, V I I ,  Royal száll. 
Széchényi Imre gr. t  
Széchényi Imre gr., ifj., Somogyvár.

( Budapest, V I ,  Eötvös-utcza 21.)
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Széchenyi István gr., Budapest, Eötvös-u. ip.
( Horpdcs, Sopronm.) 

Széchényi Kálmán gr., G raz, Elisabethstr. 16. 
565 Széchényi Lajos gr., Nagy-Dorogi Tolnamegye. 

Széchényi Manó gr., Wien, Bankgasse N r. p. 
Széchényi Ödön gr., Konstantinápoly.
Széchényi Pál gr., Ldbod, Somogymegye.

( Bpest, reáltanoda-u. ip .)  
Széchényi Péter gr., A lbert-Irsa , ^Budapest,

Eötvös-u. ip .)
57° Széchényi Sándor gr., Nagy-Dorogi Tolnamegye. 

Széchényi Tivadar gr., Bpest, Angol kir. száll.
( Eelső-Lendvai Vasmegye)  

Szegedy Béla, A csdd , Vasm.
Szegedy György, Acsdd , Vasmegye.
Széli Kálmán, Bpesti VITT., muzeum-utcza 5.

575 Szemere Attila, Bpest, VI., Városligeti fasor 18/b. 
Szemere Emil, Kis-Toronya, u. p. S.-A.-U/hely. 
Szemere Miklós, Budapest, Pannónia szálloda. 
Szemere Ödön, Strdczin, u. p. Kékkő.

(B pest, Royal szálloda.) 
Szentkereszty B.b., Árkos, u.p. Sepsi-Szt- György, 

( Budapest, szervita-tér IO. sz .)  
580 Szent-Ivány Oszkár, Bélád , u.p. Nagy-Herestyén,

Barsm .
Szent-Ivány Zoltán, Bpest, VI., Andrássy-ut JQ. 
Szereday Aladár, Szt.-M ihály telke, u. p. M agyar-

Nádas.
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Szilágyi Dezső, Budapest, V ., Harminczad-u. 6. 
Szilassy Aladár, Budapest, V II., Wesselényi-u. 65. 

585 Szirmay Pál, Budapest, H ungária szálloda.
(  Udva, Zemplénin.)

Szitányi Géza, Budapest, Fi, nádor-u. 18. sz. 
Szitányi Izidor, Budapest, J7 , nádor-utcza 18. 
Szitányi Károly, B ara ts , u. p. Dunaföldvár. 
Szitányi Ödön, Budapest, Döbrentey-u. 16.

(  Leányfalva.)
59° Szlávy József, Budapest, V I ., Eötvös-utcza I j .  

Szmrecsányi Pál, Bpest, PZ, Teréz-körut 12.
(  Szepeshely.)

Szögyény-Marich László, Berlin.
Sztankovánszky János, Kajdács, Tolnamegye. 
Sztáray Gábor gr., Budapest, P /., Eötvös-u. 231b.

( Tárná , u. p. Nagy-M ihály.) 
595 Sztáray János gr., Budapest, Sándor-utcza 14..

T

Takácsy Sándor id., Budapest, V., József-tér p. 
Takácsy Sándor ifj., Budapest, í7., József-tér p. 
Tallián Béla, Budapest, /F i,  Petőfi-tér 1. szám.

(  Török-Kanizsa.) 
Teleki Ádám gr., Maros-Újvár.

600 Teleki Domokos gr., ifj., Bpest, V III., Esterházy-
utcza 30.

Teleki Géza gr. id., Budapest, Fi, józsef-tér  7.
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Teleki Gyula gr., Budapest, szervita-tér 10.
f  Révbér, per Solt.)

Teleki József gr., Budapest, szervita-tér io.
(  Tetétlen, Pestm .)

Teleki Károly gr., Kolozsvár, rózsa-utcza 5.
6o5 Teleki László gr., Budapest, szervita-tér 10. 

Teleki Sámuel gr.,ifj., Budapest, Esterházy-u. 30. 
Teleki Tibor gr., Gyömrő, ( B p ., szervita-tér 10.)

Télfy Iván t
Than Károly, Budapest, muzeum-körut y.

610 Tholnay Regináid, Folyfalva, u.p. M.-Vásárhely. 
Thorotzkai Miklós gr., Kernyesd, u. p. Hátszeg, 

( Budapest, Andrássy-ut 98 .)  
Thun-Hohenstein Ferencz gr., TTz'é’«, /., IFz)T

lingerstrasse / / .  
Thurn-Taxis Miksa Egon herczeg, (B a ltavár, 

Vasm.) Becs, Salesianergasse J l . 
Thurn-Taxis Sándor hg., Lautschin, Böhmen.

6 i5 Tisza István, gr., Budapest, Szentkirályi-utcza Jp. 
Tisza Kálmán, Budapest, Sándor-utcza 14.
Tisza Kálmán gr., Budapest, Sándor-utcza 14.. 
Tisza Lajos gr. t
Tolnay Lajos, Budapest, üllöi-út 19.

620 Tomcsányi László, Budapest, Kerepesi-ut 29. 
Tóth Lőrincz, Bpest, I I .  városmajor-u. 2<f 

Tóth Vlimos t
"Török József gr., Bp., H ungária száll. (  Ungvár.) 
1 rautenberg Frigyes b., Moór, Fehérm.
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C25 Trauttmansdorff Alajos gr., Becs, I. Opernring ip. 
TrauttmansdorffKároly hg., Wien, /., Herreng. 21. 
Turene P á l gr., Bpest, VI. délibábéi. 2p. 
Tüköry Alajos, Bpest, A n  goi-király nő szálloda,

(  D aruvár.)
Türr István, P aris , SQ Boulevard Curseil.

U
63° Ugrón Ákos, Budapest, /., Pauler-utcza 12 * 

Ugrón Gábor, Budapest, József-körut 23. 
Ujfalussy Miklós, Remetemező, Szatmármegye. 
Uray Kálm. b., Tyukodu. p. Por csalnia) Szatmárm. 
Urbán Andor, Budapest, soroksári-uteza 31.

635 Uzovics Pál t
Üchtritz Zsigmond b., Budapest, magyar-u. 24. 
Ürményi Bernát, Budapest, I V ,  reáltanoda-u. 7. 
Ürményi Pál, Petris, Aradmegye.

V
Vállyi Árpád, M ajtis, u. p. J á n k , Szatmármegye. 

6+° Vámbéry Ármin, Bpest, Ferencz József-rakp. 19. 
Vay Ádám gr., ifj., Szabolcsm.
Vay Aladár b., H ark ács, Gömörmegye. 
VayBélab., Bpest, Angol királynő, (Alsó-Zsolcza.) 
Vay Dénes b., Pozsony, Ferencziek-tere 8.

645 Vay Elemér b., Budapest, H ungária száll.
Vay Tibor gr., Pátroha-Thass, Szabolcsmegye.

*  Kilépett.



Vécsey József br., Budapest, Rökk Szilárd-u. 2/f. 
Vécsey Miklós br., Bpest, R ökk Szildrd-utcza 2/f.

(  Sárköz- Ú jlak.)  
Vécsey Miklós br., ifj., Szatmár.

( Budapest, Rock Szilárd-utcza 2/f) .  
65° Vécsey Sándor br., Bodrog-Szerdahely,

Zemplénmegye.
Vécsey Tamás, Budapest, V il i . ,  muzeum-utcza J. 
Vermes Gábor, Budapest, I V . , kalap-utcza I j .  
Vigyázó Ferencz gr., Budapest, V II ., K á r oly - 

körút I . ( Rátóth , «. p. Vácz.J 
Vigyázó Sándor gr., Budapest, Károly-körut /.

655 Vizsolyi Ákos, Alsó-Pél, «. p. Kötesd.
Vörös Kálmán, Budapest, /F !, Lipót-utcza 36. 
Vörösmarty Béla, Budapest, V il i . ,  muzeum-u. 5.

W
Waldstein György gr., Böhmen.
Wass Béla gr., Szt-Gothard, u. p. Czege,

Szolnok-Dobokam.
r>6° Wass Jenő gr., Czege, Erdély.

Wekerle Sándor, Budapest, V I I ,  Damjanich-u. 5. 
Wenckheim Dénes gr., Doboz, u. p. Gyula. 
Wenckheim Ferencz gr., Gácsvár, Nógrádm. 
Wenckheim Frigyes gr., Bpest, józsef-utcza  / .

665 Wenckheim Henrik gr., Becs, Wallebengasse I. 
Wenckheim István gr., N agy-Lévárd , Pozsonym. 
Wenckheim József gr., Budapest, Jozsef-u. /.

Évkönyv. 4
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Wenckheim Viktor b., Pozsony.
Wesselényi Miklós b., Görcsön, u .p . Zilah.

67° Wimpffen Siegfried gr., Bees, Hohen M arkt 8. 
Wimpffen Simon gr., É rd , Pestmegye

( Budapest, Erzséhet-tér 18.) 
Windisch-Grätz Alfréd hg., Becs, Renngasse 12. 
Windisch-Grätz H. hg., Gonobitz, Post Planina,

Steiermark.
Windisch-Grätz Lajos hg., Sáros-Patak.

675 Wlassics Gyula, Bpest, V I  TI., Esterhdzy-iL. 24. 
Wodianer Albert b. id .t
Wodianer Albert b. itj., Budapest, gydr-u. 12. 
Wolkenstein Oswald gr., Pozsony.

Z

Zay Imre gr., Bpest, Lánczhid-utcza 2.
680 Zay Miklós gr., Budapest, /AT., Rákosdrok-u. 5. 

Zedtwitz Utz gr., M oraván , u .p . Pöstyén.
Zichy Ágost gr., Wien, Schmiedgasse to.
Zichy Aladár gr., Budapest, V III.,Trefori-utcza3.

(  Vajta, Fehérm .) 
Zichy Antal gr., Bpest, IV ., papnövelde-utcza 6. 

685 Zichy Antal t
Zichy Béla gr., Budapest, V I I I ,  muzeum-uteza 13. 
Zichy Ernő gr., Buzinka per Kassa.
Zichy Ferencz gr., Bpest, IV ., koronaherczeg-u. 14.. 
Zichy Géza gr., Bpest, I V ,  koronaherczeg-u. 10.

( Tetétlen, u .p . Kaba, H ajdúm .)
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fi9° Zichy Ferr. Lajos gr., Nagy-Szőllős, Veszprémm. 
Zichy Ferr. Manó gr., Bpest, I V ., Magyar-u. 8—io. 
Zichy István, Ndgócs, Somogyin.
Zichy István gr. ifj., Zichy-Újfalu, u.p. Seregélyes,

Fehér m.
Zichy Jakab gr., Budapest, Andrássy-út 68.

( Bodóko- Váralja, A baujm .) 
695 Zichy János gr. (ujfalusi), Zichy- Újfalu, u. p.

Seregélyes.
Zichy János gr. (lánghi), L áng , Fehérmegye.
Zichy János gr. (somogyi), Bpest, muzeum-u. 15. 
Zichy János gr. ifj., Budapest, V III.,vas-u tcza  10.

( N .-L áng , Fehérmegye.)  
Zichy Jenő gr., Budapest, rózsa-utcza 6 l .

7°° Zichy József gr., Pozsony.
Zichy Károly gr., Arad, fő -u t J l .
Zichy Kázmér gr., Zichy-Újfalu, u .p . Seregélyes 
Zichy Nándor gr. id., Budapest, Verbőczy-u. 2 j. 
Zichy Nándor gr. ifj., Budapest, Verbőczy-u. 2J.

( Adony-Szabolcs, Fehérm .) 
‘,°5 Zichy Ödön gr., Surd, u. p. Zákány , Somogyin. 

Zichy Paulai Ferencz gr., Bpest, papnövelde-u. 6. 
Zichy Tivadar gr., München.
Zselénski Róbert gr.,Bpest, V II., városligeti fasor 2.

( Temes- Újfalu, u.p. L ippa.)

4*
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rendkívüli tagok.

(Lásd az alapszabályok ír. §. j-ik bekezdését.)

Rohonczy György, altábornagy, Budapest,
/., uri-utcza g.

Szirmay Sándor gr., főhadn., Bpest, I. Verbőczy-
utcza I.

Stubenberg Camillo gr., főhadnagy.*

Vay Gábor gr., kapitány, Budapest, V II., Stefániá
id  18.

W urmbrand Károly gr., főhadnagy.*

A Il-ik évnegyed végén kilépett.



I G A Z G A T Ó  K

1 8 9 8 -B A N  :

Andrássy Aladár gr. 
Beöthy Ákos 
Esterházy Mihály gr.

V A L A S Z T M A N Y I TAGOK:

Andrássy Géza gr. 
Andrássy Gyula gr. 
Andrássy Tivadar gr. 
Apponyi Albert gr. 
Bánffy György gr. 
Bánó József 
Batthyány Elemér gr. 
Batthyány István gr. 
Blaskovits Ernő.
Csáky Albin gr. 
Dessewffy Aurél gr *

Esterházy Miklós Mór. gr. 
Esterházy Móricz gr. 
Fabiny Teofil.*
Fáy László.
Fejérváry Géza br. 
Festetics Pál gr. 
Festetics Tassilo gr. 
Hadik B. Endre gr. 
Hollán Ernő.
Josipovich Imre. 
Karátsonyi Jenő gr.

* I azgató-helyettes.
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Karátsonyi Kamillo gr. 
Károlyi László gr. 
Károlyi Sándor gr. 
Károlyi Tibor gr. 
Keczer Miklós.
Lipthay Béla br. 
Mocsonyi Sándor. 
Nádasdy Ferencz gr.* 
Pallavicini Ede őrgr. 
Radvánszky Géza br. 
Révay Gyula br. 
Szápáry Géza gr. t  
Szápáry Gyula gr. 
Szápáry István gr.

Szemere Miklós. 
Széchényi Aladár gr 
Széchényi Béla gr. 
Széchényi Pál g r*  
Széli Kálmán 
Szlávy József.
Teleki Gyula gr.
Tisza Kálmán.
Tóth  Vilmos, t  
Üchtritz Zsigmond br. 
Vécsey József br. 
Wenckheim Frigyes gr. 
Zichy Pál gr.
Zselénski Róbert gr.

P Ó T T A G O K .

Apponyi Lajos gr. 
Cziráky Antal gr. 
Salamon Aladár.

Tisza István gr. 
Vörösmarty Béla. 
Zichy Antal gr.

Titkdr-pénztdrnok : Ilk Mihály.

Igazgató-helyettesek.
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IGAZGATÓSÁG

Gróf Andrássy Aladár
Beöthy Ákos
Gróf Esterházy Mihály.

A VÁLASZTMÁNYI TAGOK 
MŰKÖDÉSI IDEJÉNEK KIMUTATÁSA.

1899 — 1901.

Baranyay Pál 
Batthyány Géza gr. 
Beniczky Ferencz 
Bittó István 
Csekonics Endre gr. 
Károlyi István gr. 
Kubinyi Árpád 
Losonczy Ödön 
Nádasdy Tamás gr.

Salamon Aladár 
Szabó Miklós 
Szilágyi Dezső 
S/échén)i Gyula gr. 
Szmrecsányi Pál 
Sztáray János gr. 
Teleki Géza gr. 
Vörösmarty Béla 
Zichy Jenő gr.



1899— i9°°-

Andrássy Géza gr. 
Andrássy Gyula gr. 
Apponyi Albert gr. 
Batthyány István gr. 
Bánó József 
Dessewffy Aurél gr. 
Fabiny Teofil 
Festetics Tassilo gr.

Andrássy Tivadar gr. 
Esterházy Béla gr. 
Festetics Pál gr.
Hollán Ernő 
Josipovics Imre 
Karátsonyi Jenő gr. 
Karátsonyi Kam illő gr. 
Iveczer Miklós

Hadik B. Endre gr. 
Károlyi László gr. 
Radvánszky Géza br. 
Szápáry Gyula gr. 
Széchenyi Pál gr. 
Széli Kálmán 
Tisza Kálmán 
Zichy Pál gr.

1899.

Pallavicini Ede őrgr. 
Révay Gyula br. 
Szápáry István gr. 
Szemere Miklós 
Széchenyi Aladár gr. 
Teleki Gyula gr. 
Vécsey József br. 
Zselénski Róbert gr.



E L H U N Y T A K

1898-BAN.

Almásy György gr. 
Almásy Kálmán gr. id. 
Bethlen András gr. 
Blahunka Ferencz. 
Esterházy Pál hg. 
Haller Jenő gr.
Horvát Boldizsár. 
Hunyady László gr. 
Kálnoky Gusztáv gr. 
Mezey Sándor.

Mészáros Károly dr. 
Salamon Tivadar 
Szápáry Géza gr. 
Széchényi Imre gr. id. 
Télfy Iván.
Tisza Lajos gr.
Tóth Vilmos.
Uzovics Pál.
W odianer Albert br. id. 
Zichy Antal.



A N E M Z E T I  CASINO

ALAPSZABÁLYAI.



I. FE JE Z E T .

Az egyesület czéljáról.

1. §.
A nemzeti Casino halhatatlan emlékű hazánkfia : 

gróf Széchenyi István által 1827. évben oly czélból 
alkotott egyesület, hogy az, a hazai társadalmi életnek 
központját képezze. Mint ilyen a nemzeti Casino 
nem egyedül a társadalmi tisztességes élvezetek 
gyülhelye, de egyszersmind a műveltség, közhasznú 
elmélkedés és eszmecserének előmozdítására szolgál: 
testületi működése köréből azonban ki van zárva 
minden politikai jellegű tevékenység.

2. §.

Helyiségeiben tilos minden szerencsejáték.

3 - §•
Tilos továbbá a tagoknak magánosok vagy társu

latok érdekében aláírási ívekkel való háborgatása. 
Országos közczélú aláírási ívek, az igazgatóság enge- 
delmével, az e czélra kijelölt terembe kitehetők.
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4 - i

A nemzeti Casino jövedelmei mindenekelőtt saját 
helyiségeinek felszerelése és berendezésére fordítan
dók. Ennélfogva a Casino a tulajdonát képező ingat
lan vagyonán fekvő terhek teljes törlesztése előtt 
más intézetnek, vagy bármi más czélra semmiféle 
segélyadományt vagy kölcsönt nem nyújthat. Kivé
telt képez mindazonáltal a budapesti lovar-egylet, 
melynek, mint ugyancsak felejthetlen emlékű gróf 
Széchenyi István által alapított társ-intézetnek, a 
nemzeti Casino a közgyűlés által évenkint meg
állapítandó versenydíjat tűz ki mindaddig, míg 
évi jövedelmei megfelelő felesleget m utatnak ki. 
Mily versenyre fordíttassék a díj, a lovar-egylet 
igazgatójára bízza.

II. FE JE Z E T .

A t a g o k r ó l .

5- i
A nemzeti Casino tagja lehet minden tisztessé

ges, művelt magaviseletű, feddhetlen jellemű, önálló 
férfi, ha casinói tagul az alább meghatározott módon, 
a szükséges szavazattöbbséggel felvétetik. Politikai 
pártszínezet és osztály-különbség a tagok felvételé
nél vagy kirekesztésénél mérvadó nem lehet.
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A foglalkozó tagság jövőre megszüli tettetik. Az 
eddigi foglalkozók rendes tagokul, az e czélra nézve 
megállapított jogok és kötelezettségek mellett, fel
vétetnek, ha ebbeli kívánságukat kinyilatkoztatják.

7- i
A felvételhez egy casinói tag ajánlata szükséges 

oly módon, hogy az ajánlott neve, állása és lakása 
az ajánló tag által az e czélra szolgáló táblára a 
választást megelőzőleg legalább 8 napon át kifüg
gesztve legyen. Az ajánlottnak megengedtetik, hogy 
a Casinót 8 napon át mint vendég látogathassa ; 
köteles azonban magát az igazgatóságnál bemutatni.

8. §.

A felvétel a választmány által titkos szavazás útján, 
legalább egy igazgató és 15 választmányi tag rész
vétele mellett, 2/3-ad szavazattöbbséggel történik.

9- §•
A felvételről a felvett új tagot az egyleti titkár 

levél útján é rtesíti; ez értesítéssel együtt a Casino- 
tagságra vonatkozó kötelező nyilatkozatot aláírás 
végett neki m egküldi; a felvétel reá nézve azonban 
addig is, míg nevét a rendes névkönyvbe saját
kezűig  beiktatja, kötelező marad.

6. §.
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io. §.
A felvételre szükséges szavazattöbbséget el nem 

nyert ajánlott, felvétel végett a jövő év folytán 
még egyszer ajánlható. Ily esetben azonban, mi
dőn egy, a megelőző évben már ajánlott, de 
akkor a megválasztásra szükséges 2/3-ad szótöbb
séget el nem nyert egyén fölött történik szavazás, 
az igazgatón kívül legalább 30 tagnak részvétele 
szükséges.

n . §.
A belépő tagok kötelesek évi 120 frtnyi tagsági 

díjat hat évre terjedő kötelezettség mellett a Casino 
pénztárába befizetni. A felvétel első évében az év 
első negyedében felvett tagok 120 frtot, a második 
negyedben felvettek 90 frtot, a harmadik negyed
ben felvettek óo frtot, az utolsó negyedben belépett 
tagok pedig 30 frtot fizetni kötelesek. E  kötelezett
ség a hat év lejáratával megújítható vagy életfogy
tiglan elvállalható, vagy pedig 2400 frt lefizetése 
mellett egyszersmindenkorra megváltható.

Az 1883-ik év márczius i-től fogva belépő min
den tag, a rendes évi tagsági díjon felül, a Casino- 
egyletbe való felvételekor egyszersmindenkorra «fel
vételi díj fejében» 200 frtot a Casino pénztárába 
lefizetni tartozik, melyet az illető kilépése esetén 
vissza nem követelhet.

Úgy a felvételi, valamint az első évi tagdíj a 
fölvételkor azonnal lefizetendő ; ki eme díjakat a
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felvétel, illetve értesítés vételétől számított 30 nap 
alatt le nem fizeti, az az Igazgatóság által azon 
figyelmeztetéssel hivandó fel annak ujabbi 30 nap 
alatt leendő kiegyenlítésére, hogy a mennyiben azt 
ez idő alatt ki nem fizetné, a tagok névkönyvéből 
kitöröltetik. Ha ezen felhívásnak eredménye nem 
lenne, az illető a választmánynak történt bejelen
tés után a tagok névkönyvéből kitöröltetik.

Ezen 200 frtnyi felvételi díj fizetése alól kivé
tetnek a cs. és kir. hadsereg és a m. kir. honvéd
ség Budapesten tényleges szolgálatban álló tisztjei, 
mint rendkívüli tagok, azon megszorítással azonban, 
hogy ezek sem választók, sem pedig casinói tiszt
ségre megválaszthatok nem lehetnek ; a tagdíj - 
összeg ezen tagokra nézve is 120 írtban állapítta- 
tik meg, azon kedvezménynyel, hogy azt előleges 
30 frtos negyedéves részletekben fizethetik le, és 
hogy az áthelyeztetésöket követő évnegyedtől kezdve 
tagsági kötelezettségük és ezzel szemben tagsági 
joguk is megszűnik.

A Casino 1868 május hó 3-ikáig bezárólag felvett 
tagjainak azon joga, hogy 63 frt évi tagdíjat fizet
nek, vagy azt egyszersmindenkorra 1200 frt lefize
tésével megválthatják, valamint szintén az 1881. év 
február 28-ig felvett tagok azon joga, hogy éven- 
kint 100 frt tagdíjat fizetnek vagy azt 2000 frt 
lefizetésével egyszersmindenkorra megválthatják, 
tovább is változatlanul fen tar tátik.



64

12 .  i

A hat évi kötelezettséggel belépő tagok, a mennyi
ben a hat évi kötelezettség lejártával a Casinóból 
kilépni szándékoznak, hat héttel a tagsági minden
kori hatodik év letelte előtt, tartoznak kilépésüket 
a választmánynak írásban bejelenteni, mert külön
ben további hat évre a Casino tagjai maradnak és 
felvállalt fizetési kötelezettségük további hat évi 
tartamra megújítottnak tekintetik.

13. §.

Minden tag köteles egész évi tagdíját Budapesten, 
a nemzeti Casino pénztáránál egyszerre lefizetni; 
és pedig a Budapesten lakó tagok a2 év első három, 
a Budapesten kívül lakók pedig az év első hat 
hónapja alatt. Azon évre, melyben a részvényes 
meghalt, örökösei a tagdíjat fizetni kötelesek.

A lejárat napjáig le nem fizetett tagdíjak után, 
a fizetés lejárta napjától, vagyis a helyben lakó 
tagok mindenkor április 1 -tői, a Budapesten kívül 
lakók pedig mindenkor julius 1-tői számítva tar
toznak 6°/0 késedelmi kamatot fizetni.

Ha valamely tag tagdíjaival 3 éven át hátralék
ban marad, azt a választmány az igazgatóság javas
lata alapján a tagok sorából kitörli. Az ilyen már 
egyszer kitörölt illetve kirekesztett tag, fölvételre 
többé nem ajánlható.
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14 - §•
Casino-tagokul felvett országgyűlési képviselők, 

államhivatalnokok, a csász. és kir. közös hadsereg és 
a magyar kir. honvédség tisztjei, nemkülönben a 
külhatalmak képviseletéhez tartozó egyének, neve
zett állásuk megszűntével, illetőleg Budapestről 
való áthelyeztetésökkel, kívánságukra az egyletből 
kilépetteknek tekintetnek és a kilépésüket követő 
évekre a tagdíj-fizetés kötelezettsége alól felmen
tetnek.

15. §.

Minden tagnak joga van tisztességes társadalmi 
állású és feddhetlen jellemű egyéniségeket az alább 
meghatározott mód szerint a Casinóba vendégül 
bevezetni.

16. §.

Valamely casinói tagnak kirekesztése csakis a 
feddhetlen jellem és a helyes magaviselet elveivel 
meg nem férő cselekmény m iatt történhetik. Erre 
vonatkozó egy vagy több Casino-tag aláírásával 
ellátott indítványok mindenkor írásban és alaposan 
indokoltan az igazgatósághoz czímzendők.

III. F E JE Z E T .
A vendégekről és vendégtagokról.

17- §■
A magyar állam lakója csakis rendes tagul vehető 

fel. Megengedtetik azonban, hogy valamely tag
Évkönyv. 5
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által (ha különben a casinói tagságra kivántató 
kellékekkel bír) az igazgatóság által előzőleg kiál
lítandó vendégjegy alapján vendégül 3 napra bevezet
tethessék. E bevezetés egy év folytán csak egyszer 
történhetik.

18. §.

Külföldi és ő Felsége másik államának polgára 
vendégképen a Casinóba bármely tag által egy 
napra bevezethető. Meghosszabbítható e bevezetés 
az igazgatóság által, de csakis további két napra.

Ha mindazáltal az illető tovább kivánná a Casi- 
nót látogatni, köteles az igazgatóságtól erre enge
délyt kieszközölni és egy hóra szóló vendég-jegyet 
30 írttal váltani. Egy hónapon túl terjedő időtar
tamra a vendég-jegy csak a választmány által, és 
pedig legalább egy igazgató és 5 tagból álló választ
mányi ülésben, golyóvetés útján, 2/3-ad szavazat- 
többséggel hosszabbítható meg. Ily meghosszabbítás 
azonban 6 hónapnál tovább nem terjedhet és köte
les a vendég-tag a meghosszabbítás tartama alatt 
havonkint előre fizetendő 30 írttal vendég-jegyet 
váltani.

Kivételt képeznek e szabály alól ő Felsége leg: 
magasabb kíséretének tagjai, kiknek e minőségük
ben Budapesten való tartózkodásuk idejére az igaz
gatóság díjtalan vendég-jegyeket állíttat ki.

Hasonlókép kivétetnek e szabály alól az osztrák 
delegatio tagjai, kiknek Budapesten való ülésezésük
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tartamára az igazgatóság egy casinói tag ajánlatára 
személyre szóló díjtalan vendég-jegyeket állíttat ki.

19. §.
A vendégek a Casino-egylet által nyújtott min

den élvezetben részesülnek, a casinói színházjegyek 
használhatásának kivételével.

IV. F E JE Z E T .

A k ö z g y ű l é s  ről .

20. §.

A rendes évi közgyűlés minden év január havá
nak utolsó vasárnapján délelőtt 11 órakor tarta- 
tik meg.

A közgyűlés hírlapok útján eleve közhírré teendő 
és a tagoknak az igazgatóság és választmány meg
választásához szükségelt szavazati ívek a közgyűlés 
előtt megküldendők.

21. §.

A rendes évi közgyűlésen kívül sürgős esetekben 
rendkívüli közgyűlést a választmány hívhat össze. 
Összehívandó a rendkívüli közgyűlés akkor is, ha 
ez iránt legalább 30 tag a választmányhoz írásban 
foglalt indítványt ad be.

A rendkívüli közgyűlés határnapjáról a tagok 
külön meghívók útján értesítendők.

5*
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Közgyűlésen szavazatjoggal csak a rendes tagok 
bírnak.

22 . §.

A közgyűlés tárgyai.
23. §.

A közgyűlés elnökének rendszerint közfelkiáltás 
útján való megválasztása.

24. §.

Az igazgatók és választmányi tagok megválasz
tása. Úgy az igazgatók, mint a választmányi tagok 
megválasztása a szavazó íveknek az ezek beszedé
sére, illetve átvételére eleve megválasztott bizottság 
elnökének személyes átadása útján történik, mely 
alkalommal az átadó neve a bizottság két más 
tagja által feljegyeztetik.

A közgyűlés által viszonylagos szavazattöbbség
gel választandó 3 igazgató és 50 választmányi tag 
megválasztása olyformán történik, hogy az igaz
gatóságra legtöbb szavazatot nyert három tag igaz
gatóul, a választmányi tagságra legtöbb szavazatot 
nyert 50 tag pedig választmányi tagul megválasz
tottnak kijelentetik

Két vagy több tag közötti szavazategyenlőség 
esetében sorshúzás dönt. Az igazgatóságra beadott
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szavazatok, az esetben, ha az illető tag e minő
ségben a szótöbbséget el nem nyerné, a választ
mányi tagságra is szólnak, kivévén, ha ugyanazon 
egyén neve egy íven két külön minőségben egy- 
szernél többször fordul elő.

Ha valamely igazgatónak megválasztott tag e 
tisztet el nem fogadná, vagy arról időközben le
köszönne, avagy egy vagy több igazgatói állás 
bármely okból megüresednék, a lemondás, illetve 
megüresedéstől számított 30 napon belül az igaz
gatói állás betöltése végett a választmány által 
rendkívüli közgyűlés hivandó össze ; ha pedig vá
lasztmányi tag nem fogadná el tisztét, vagy egy, 
esetleg több választmányi tag helye időközben 
bármely okból megüresednék, az esetben az utána 
legtöbb szavazatot nyert póttag lép helyére.

A választmányi tagokul megválasztott 50 egyén 
után a legtöbb szavazatot nyert 6 egyén póttagul 
megválasztottnak tekintetik.

25. §.

Az igazgatóságnak és választmánynak az intézet 
állapotáról szóló jelentése és ezzel kapcsolatban a 
számadások felülvizsgálásáról szóló bizottságnak jóvá
hagyás végett te tt előterjesztése ;

26. §.

a költség-előirányzat megállapítása ;
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2 7 - §.
a Casino fejlődésére s gyarapítására vonatkozó, nem 

különben az alapszabályok megváltoztatását czélzó 
indítványok.

Önálló, vagy az alapszabályok megváltoztatására 
irányult indítványok csak az esetben tárgyalhatok, 
ha azok a közgyűlést 14 nappal megelőzőleg a 
választmányhoz leendő beterjesztés végett az igaz
gatósághoz Írásban beadattak, a midőn azok, a vá
lasztmány véleményes jelentésével együtt, a köz
gyűlés elé terjesztendők ; ha mind a mellett ily 
nemű indítványok ezen út mellőzésével nyujtat- 
nának be a közgyűléshez, azok a választmányhoz 
utasítandók, mely azt tárgyalván, a mennyiben 
szükségesnek m utatkoznék, rendkívüli közgyűlés 
összehívása iránt intézkedik, az esetben pedig, ha 
azt szükségesnek nem tartaná, jelentését a leg
közelebbi rendes közgyűlésen mutatja be. Végre

28. §.

a sorrend kimerítésével elnapolandó közgyűlés 
folytatásakor a jegyzőkönyv és a szavazatszedő 
bizottság munkálatának hitelesítése és a szavazás 
eredményének kihirdetése.

29. §.

A közgyűlés a vélemények szétágazása esetén, 
határozatait, a házszabályokban részletesen körülírt
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módon, a megjelent tagok általános szavazattöbb
ségével hozza, a mennyiben az alapszabályok kivé
telt nem szabnak (lásd zárhatározatok). Az ily 
módon hozott és az elnök által kihirdetett hatá
rozatok a meg nem jelent tagokra nézve is feltét 
lenül kötelezők.

30. §.

A közgyűlések határozatai a Casino évkönyvében, 
esetleg a hírlapokban is közhírré teendők.

V. F E JE Z E T .

A z  i g a z g a t ó s á g r ó l .

31. i

Az igazgatóság a közgyűlés által évenként válasz
tandó 3 igazgatóból áll.

32. §.

Az igazgatók az egyletet bíróságok és hatóságok 
előtt és magánosok irányában képviselik.

33- §•

Végrehajtják a közgyűlés és a választmány min
den határozatát.

34- $■

A választmányi üléseken üléssel — és amennyiben 
az alapszabályok máskép nem rendelkeznek — szava
zati joggal bírnak.



72

35- §•
A Casino-egyletet kötelező minden jogügyletet, 

a választmány jóváhagyása után, az egylet nevében 
ők kötnek meg és minden okiratot ők írnak alá 
együttesen.

36. §.

Köteles az igazgatóság minden felmerülő panaszt 
megvizsgálni és annak orvoslása iránt lehetőleg 
intézkedni ; különösen pedig a rend fentartására 
felügyelni ; e végből az igazgatóságnak nemcsak 
joga, de kötelessége is a tagokat az általuk netalán 
elkövetett rendetlenségekre figyelmeztetni.

37- i
A folyó ügyek közvetlen vezetésével, valamint 

a bíróságokkal és hatóságokkal szemben való kép
viselettel, saját választása szerint, az igazgatóság 
egy tagját megbízza.

3 8 .  §.

a)  Ezen intéző igazgató, a választmány által 
meghatározott járandóságok mellett saját felelős
ségére felfogadja és elbocsátja a vendéglőst és a 
szolgaszemélyzetet.

bJ Átveszi a kirekesztés iránt az igazgatósághoz 
czímzett indítványt, és ennek letárgyalására igaz
gatótársait azonnal meghívja.

Az igazgatóság köteles az intéző igazgató által
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hozzá bem utatott tagkirekesztési indítványt azonnal 
beható tanácskozás alá venni, és az esetben, ha azt 
nem kellőleg indokoltnak, vagy az indokolást elfogad- 
hatlannak találná, jogosítva van azt visszautasítani, 
mi ellen a fél, a visszautasító határozat kézbesíté
sétől számított 3 napon belül a választmányhoz 
felebbezhet.

Amennyiben azonban az igazgatóság a beadott 
indítványt kellőleg indokoltnak és az indokolást 
is elfogadhatónak találná, köteles azt a kirekesz
tetni indítványozott taggal, és pedig a Budapesten 
kívül lakóval posta útján, vevény mellett, észre
vétele megtétele végett másolatban azon figyelmez
tetéssel haladéktalanul közölni : hogy amennyiben 
a kézbesítéstől számított 14 nap alatt az indítvány
ban állított ténykörülményekre nem nyilatkoznék, 
azok általa beismerteknek fognak tekintetni.

Ha a beérkezett nyilatkozatból a felhozott vád 
alaptalansága minden kétséget kizárólag kiderülne, 
az igazgatóság még mindig jogosítva van a kire- 
kesztési indítványt visszautasítani. Ezen visszauta
sítással szemben azonban az indítványozó az ügyet 
az igazgatóság ebbeli határozatának kézbesítésétől 
számított három nap alatt ugyancsak az igazgatóság 
útján a választmányhoz felebbezheti. Ilyenkor min
den további eljárás nélkül, valamint a nyilatkozat 
beérkezte, nemkülönben az arra kiszabott határidő 
válasznélküli eltelte után, vagy ha a kirekesztetni



74

indítványozott tag holléte három hónap alatt kitud
ható nem volt, a három hónap elteltével az illető 
kirekesztés! ügy az igazgatóság által a választmány 
elé terjesztendő és e czélra annak különös meg
jelölése mellett, hogy tagkirekesztés forog szóban, 
ia választmányi ülés egybehívandó. Ily ülésre a vá
lasztmányi tagok az ülést megelőzőleg legalább 
hét nappal és posta útján ajánlott levélben hívan- 
dók meg.

Az igazgatók tagkirekesztési ügy tárgyalásánál 
magukat nem helyettesíthetik. Hogy azonban ezen 
ügyek elintézésében fennakadás ne történhessék, 
az évi rendes közgyűlést követő első választmányi 
ülésen titkos szavazás útján a választmányi tagok 
sorából e czélra 3 igazgató-helyettes választandó, 
kik az esetben, ha valamelyik igazgató súlyos be
tegsége, vagy négy hétnél tovább terjedő külföldi 
távolléte miatt a tárgyalásnál részt nem vehetne, 
az illető igazgató helyettesítésére betű-sorrendben 
hivatnak be. Azon igazgató-helyettes, ki az ilyen 
ügy igazgatósági tárgyalásában részt vett, ezen 
ügynek a választmány által való eldöntésénél sza
vazati jogát nem gyakorolhatja.

e j  Utalványoz az előirányzat korlátain belül 
minden kiadást, bármely összeg erejéig, 300 frt 
erejéig pedig az előirányzat határán túl is, saját 
felelősségére utalványozhat.

d)  Felügyel a tagdíjak pontos beszedésére. A tag
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díjak fizetésében tapasztalt késedelmezéseket pedig 
kellő intézkedés végett a választmánynak bejelenti.

e)  Intézkedik a közgyűlési határozatok és az egy
leti tagokat érdeklő egyéb intézkedéseknek hírlapok 
útján közhírré tétele, valamint az évkönyv szer
kesztése és kiadása iránt.

f )  Kitűzi és egybehívja a választmányi üléseket.
g )  Végül akadályoztatása esetén helyettesét az 

igazgatók vagy a választmányi tagok sorából, a 
választmány utólagos jóváhagyásának fentartása 
mellett, kinevezi.

VI. F E JE Z E T .

A v á l a s z t m á n y r ó l .

39- §•

A választmány üléseiben az egyes választmányi 
tagok minden ülésre nézve, egymást betű-sorrend 
szerint felváltva elnökölnek.

40. i
Szavazattal bíró tagjai az egylet három igazgatója 

és az 50 választmányi tag.
A 3 tagból álló igazgatóság évenkint titkos sza

vazás útján a rendes közgyűlésen választatik.
A választmányt illetőleg a következő eljárás 

állapíttatik meg :
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Az 1890. évi rendes közgyűlésen megválasztatik 
mind az 50 tag és a 6 póttag.

Az így megválasztott 50 tag a választást követő 
legelső választmányi ülésben sorshúzás útján három 
részre osztatik, úgy hogy az először kihúzott 16 tag 
működése egy évre, a másodsorban kihúzott 16 tag 
működése két évre, végül a visszamaradt 18 tag 
működése három évig tart.

Az így kisorsolt tagok ehhez képest kilépvén, az 
évi rendes közgyűlésen helyük szabályszerű módon 
három évre terjedő hatálylyal töltetik be, s az első 
3 év eltelte után mindig kilépnek azok, kiknek 3 éve 
letelt s helyeik új választás által töltetnek be.

Minden 3 évi cyklus elteltével 6 póttag is vá
lasztandó.

A kilépett tagok csak a következő évi rendes 
közgyűlésen választhatók meg újból.

Az időközben elhunyt, vagy más okon kilépett 
tagok helyére évközben a nyert szavazatok aránya 
szerinti sorrendben a póttagok hivatnak be, a leg
közelebbi rendes közgyűlésen pedig helyök válasz
tás útján töltetik be, úgy azonban, hogy az így 
beválasztott tagok működése csak azon időre ter
jed, a mely időre azon választmányi tagok műkö
dése szólott, kiknek helyére megválasztattak.

41. i
Ülései a Casino tagja számára nyilvánosak.
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4 2 . i
Érvényes határozat hozatalára minden esetben 

egy igazgatónak, azonfelül legalább :
a)  vendég-felvételnél 5,
b)  a folyó ügyekbeni intézkedésnél 10,
c)  rendes tag felvételénél 15,
d )  tag-kirekesztésnél, valamint midőn a 10. §. 

értelmében másodszori választásnak van helye, egy 
a megelőző évben z/3-ad szavazattöbbséget nem 
nyert ajánlott felett, 30 tagnak jelenléte és szava
zata szükséges.

Az esetben, ha az ezen ügyekben összehívott 
első választmányi ülésen 30 tag nem jelent meg, 
a választmány 6 napnál nem rövidebb, de 14 nap
nál nem hosszabb idő alatt újabb ülésre hivandó 
össze, a midőn 20 tag jelenléte a választmány 
határozatképességét megállapítja.

4 3 - §•

A hivatalnoki személyzet kinevezése és elbocsá
tása iránt rendelkezik.

44. §.
Meghatározza a hivatalnoki, valamint a szolga

személyzet fizetését és a vendéglős járandóságát.

4 5 - §•

Felügyel és ellenőrködik a folyó ügyek igaz
gatása, továbbá az egyleti vagyon és jövedel



78

mei, valamint a tagdíj-fizetések pontos behajtása 
felett.

46. §.

Minden kiadás iránt határoz.

47- i
Valamely tagnak kétségtelenné vált fizetési kép

telensége esetében tagsági jogának felfüggesztése 
iránt határoz.

48. §.
Elébe térjesztendők helybenhagyás végett az egy

letet kötelező jelzálogi vagy egyébnemű kölcsönök 
felvételére és törlesztésére, valamint a beruházások- 
és átalakításokra vonatkozó minden jogügyletek és 
azokról kötendő szerződések.

49- §■
Az egylet készpénzbeli vagyonának biztos és jöve

delmező elhelyezése felett az igazgatóság javaslata 
alapján, határoz.

50. i

Különös hatásköréhez tartozik az egyleti ház
szabályok és házrend alkotása, esetleg módosítása, 
egyátalában minden oly ügybeni intézkedés, mely 
ezen alapszabályok értelmében a közgyűlésnek vagy 
az igazgatóságnak fenn nem tartatott.



79

A választmány határoz új tagok és vendég-tagok 
felvétele felett, az ezen alapszabályokban kimondott 
alapelvek szem előtt tartásával.

51- §

52. §.

Különösen fentartatik a választmánynak a tagok 
kirekesztése iránt a 38. §. értelmében előterjesztett 
indítványok tárgyalása.

A tárgyalás zárt ülésben történik.
A határozat beható tanácskozás és szükség esetén 

a tényállásnak egy e czélra különösen kijelölt kül
döttség által előzetesen történt kiderítése után, 
legalább egy igazgató és 30 tag jelenléte és 30 tag 
szavazása, illetve (42. §.) 20 tag jelenléte és szava
zása mellett titkos golyóvetés útján hozatik.

A határozat egyszerű szótöbbséggel hozatik, 
azonban sem az igazgatók, sem a vádlók nem 
szavazhatnak.

53- §•

A választmány üléseinek jegyzőkönyvei az elnöklő 
választmányi tag és a jegyző által aláíratnak s a leg
közelebbi ülésben hitelesíttetnek.
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VII. F E JE Z E T .

Z á r h a t á r o z a t o k .

54 - §•

A nemzeti Casino nem bizonyos időtartamhoz 
kötött, hanem folyton fennálló egyesület.

55 - §•

A nemzeti Casino vagyona feloszthatlan, és ahhoz 
sem a részvényesek, sem az egyletből kilépett ta
gok, sem azok örökösei, hagyományosai vagy en
gedményesei legkisebb jogot sem tarthatnak. - 
Azon esetben, ha az egylet feloszlatása, emberi 
számítás szerint előre nem látható bármi rend
kívüli okok vagy eseményeknél fogva, elkerül
hetetlenül bekövetkeznék, összes vagyona, mint 
szintén feloszthatatlan alapítvány, a magyar tudo
mányos akadémia avagy az annak helyébe netán 
lépett hasonló jellegű magyar tudományos inté
zetre háramlik.

Az elkerülhetlenné vált felosztás, valamint az 
egyleti vagyonnak a kitűzött czélra leendő átadása 
iránt a közgyűlés határoz. E határozat érvényes
ségéhez szükséges, hogy az a különösen meghívandó 
összes tagok legalább 2/Vdának részvétele mellett 
9/ I0-ed szótöbbséggel hozassák.
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Függelék.

A játékból eredő tartozások rendezésére vonat
kozó határozatok.

56. §.

A Casino tagjai csak készpénzzel vagy a kiren
delt casinoi közegnél bon mellett váltott já ték
jegyekkel játszhatnak, miként azt a házszabályok 
vonatkozó szakaszai előírják. A bon mellett vál
tott játékjegyeket köteles a kiállító a játékot 
követő nap déli 12 órájától számított 48 óra alatt 
készpénzzel beváltani, mit ha elmulasztana, a ki
rendelt casinoi közeg köteles azt az egyleti tit
kárnál bejelenteni, ki minden további megkérdezés 
nélkül az adós nevét a casino hirdetési táblájára 
kifüggeszti és erről az igazgatóságnak jelentést 
tesz. Ha az adós a kifüggesztéstől számított 3 nap 
alatt sem egyenlítené ki tartozását, az igazgatóság 
az illető adóst a Casino névkönyvéből törölteti, 
mit a választmány legközelebbi ülésében tudomás
vétel végett bejelent.

Évkönyv.



77070/V. b. sz. «Látta a m. kir. belügyminiszter» 
oly hozzáadással, hogy az 1508/1875. belügymin. 
sz. körrendelet 9. pontjában foglalt rendelkezés 
érvénye az egylettel szemben fentartatik s hogy 
az alapszabályok módosítására, az egylet feloszla
tására s vagyona hovafordítására vonatkozó köz
gyűlési határozatok csak a belügyminiszter jóvá
hagyása után foganatosíthatók.

Budapesten, 1895. évi szeptember hó 6-án. •

Perczel s. k.

82

(P. H.)
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H Á Z S Z A B Á L Y O K .

I. F E JE Z E T .

A k ö z g y ű l é s r ő l .

1. §.

A közgyűlés vezetése, a szólási és tanácskozási 
rend fentartása az elnököt illeti.

2. §.

A szólásra jelentkezők neveit a jegyző írja fel és 
kiki csak ezen feljegyzés sorrendje szerint szólhat 
a tárgyhoz.

3- §•
Közgyűléseken a szavazás — a mennyiben a 

többség a szőnyegen forgó kérdés tüzetes felvilá
gosítása és megvitatása után sem volna nyilván 
kivehető — golyóvetés útján oly módon eszköz- 
lendő, hogy minden szavazó tag e czélra egy golyót 
a szavazati szekrény «igen» és «nem» felirattal 
különösen megjelölt fiókjai egyikébe vet.

6*
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4 - §•
Az elnök rendszerint nem szavaz, a szavazatok 

egyenlősége esetére azonban döntő szavazattal bír.

5- §•
Az esetben azonban, ha a kérdés többfelé ágaznék, 

a közgyűlés saját kebeléből, az igazgatók és választ
mányi tagok kizárásával, egy három tagú bizottságot 
küld ki. — Ezen bizottság a mellékteremben össze
ülvén, az abba egyenkint, az egyik ajtón be-, a 
másikon pedig kilépő minden tagnak szavazatát 
feljegyzi és összeszámítás után az eredményt a köz
gyűlésnek előterjeszti. Az ily módon hozott hatá
rozat kötelező s többé kérdés alá nem vétethetik.

6 . § .

A közgyűlés határnapja, a napi lapok útján, 
legalább 8 nappal előbb közzéteendő, a casinói 
tagok pedig külön meghívók útján is értesítendők.

II. F E JE Z E T .

A v á l a s z t m á n y r ó l .

7- §•
A választmány az alapszabályokban megállapított 

jogkörében és módon az egylet mindazon ügyeiben, 
melyek a közgyűlésnek vagy az igazgatóságnak
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névszerint fenn nem tartvák, az egylet czéljainak 
megfelelőleg intézkedik és határoz.

8. § .

A választmány az intéző igazgató által, rendszerint 
havonta egyszer, de a szükséghez képest többször 
is egybehívatik.

9 - §■

Az ülések napjáról a választmányi tagok két 
nappal előbb, a titkár által szétküldendő külön 
meghívók útján értesítendők.

10. §.

A választmány üléseinek jegyzőkönyveit s vég
zéseit az egyleti titkár szerkeszti s hitelesítés végett 
a legközelebbi ülésnek bemutatja, s egyáltalában 
a választmány és igazgatóság által reá bízott Írásbeli 
teendőket a vett utasítás értelmében végezni köteles.

Az egylet hivatalnokai a Casino-egylethez nem 
tartozó egyének sorából is kinevezhetők.

11. §.

A választmány, a közgyűlést megelőző ülésben, 
az egyleti tagok sorából a következő bizottságot 
választja és azokat jóváhagyás végett a közgyűlés
nek előterjeszti, úgymint :

a)  egy héttagú szavazatszedő és összeszámító 
bizottságot ;
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b)  a három igazgatón kívül egy hat tagból álló 
bizottságot a számadások felülvizsgálására és a költ
ségelőirányzati terv kidolgozására ;

c)  leltári bizottságot két tagból, és végre
d)  egy tizenhét tagból álló könyvtári bizottságot.
Ezen bizottságok teendői az alap- és jelen ház

szabályok illető szakaszaiban meghatározvák.

III. F E JE Z E T .

A szavazatszedő bizottságról.

12. §.

Az igazgatók és választmányi tagokra beadandó sza
vazatok összeszedésére és összeszámítására a választ
mány, a közgyűlést megelőző választmányi ülésben 
az egyleti titkáron kívül egy elnökből és hat tag
ból álló bizottságot az egylet rendes tagjai sorából, 
vélemény elágazása esetén titkos szavazás útján 
választ, s e választás eredményét helybenhagyás 
végett a közgyűlés elé terjeszti.

13. §.

Az alapszabályok 24. §-ában előírt szavazás titkos 
jellegének megóvása tekintetéből a következő eljárás 
követendő :
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A betöltött szavazati ívek, minden tag által, a 
szavazatszedő bizottság elnökének személyesen nyúj
tandók át, mely alkalommal az átadó neve a bizott
ság két más tagja által feljegyzendő.

A szavazatszedő bizottság elnöke az átvett szavazó
íveket egy e czélra rendelt záros szekrényben helyezi 
el s a szavazás befejeztével azokat elzárván, kulcsát 
őrizete alá veszi ; egy alkalommal kitűzi a szava
zatok összeszámlálásának időpontját, s arra a bizott
ság tagjait meghivja.

14. i
A bizottság feladata a szavazatok összeszámítását 

a kitűzött időben megkezdeni s lehetőleg félbesza
kítás nélkül befejezni, minden szavazati ívet a szava
zatok összeszámítása után rögtön megsemmisíteni, a 
szavazat eredményét pedig jegyzőkönyvbe foglalva a 
közgyűlésnek, a közgyűlési elnök által meghatáro
zott folytatólagos ülésén, kihirdetés végett bemutatni.

IV. F E JE Z E T .

A vagyonról és számadásról.

15. §.

A Casino vagyonáról két leltár vitetik, az egyik 
példány az igazgatással megbízott igazgatónál, a 
második példány pedig a levéltárban őriztetik.
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Minden új szerzemény a vételár kitételével azon 
nal mindkét példányba bevezetendő.

17. §.
A leltár pontos vitele feletti felügyelet a leltári 

bizottságot illeti ; mi czélból annak különös fel
adata az egyletnek ezen leltárba felvett minden 
készletei és szerzeményei felől évenkint legalább 
egyszer közvetlen meggyőződést szerezni, a tapasz
talt hiányokat, kártalanítás iránti intézkedés végett 
a választmánynak bejelenteni.

18. §.

A pénztárnok által összeállított és egy szakértő 
által megvizsgált évi számadások mindig a köz
gyűlés által a házszabályok 11. §. c )  pontja értel
mében kirendelt bizottság által felülvizsgálandók.

19. §.

Ezen bizottság feladata egyszersmind, a három 
igazgató hozzájárulásával, a következő évi költség- 
előirányzatot, a reményelhető jövedelem és szük- 
séglendő kiadások egybevetése alapján, kidolgozni 
és azt a lefolyt évről szóló számadások kapcsában 
megállapítás végett a közgyűlés elé terjeszteni.

Az igazgatóság a közgyűlésileg megállapított
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költségvetéshez alkalmazkodni, a mennyiben pedig 
azon előre nem látott szükség esetén túllépne, a 
különbözetet a számadások felülvizsgálására kikül
dött bizottság előtt tételenkint felvilágosítani és 
indokolni tartozik.

20.

Minden fizetést a pénztárnok eszközöl a kirendelt 
igazgató utalványára. Köteles havonkint a választ
mánynak a pénztár állapotát feltüntető kivonatot 
bemutatni, minden kiadást és bevételt pedig azon
nal a pénztári naplóba bevezetni.

V. F E JE Z E T .

A könyvtári bizottságról.

21. §.

Feladata e bizottságnak a könyvtár és olvasó
terem feletti őrködés és felügyelet, mely czélra a 
hivatali és szolgaszemélyzettel rendelkezik.

22. §.

Feladata továbbá, a közgyűlés által e czélra 
megszavazott összeg keretén belül, új könyveknek 
beszerzése és a hírlapoknak, különös figyelemmel 
a jelentékenyebb és közérdekű irodalmi bel- és 
külföldi termékekre, beszerzése és megrendelése.
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2 3 - §•
E végből saját kebeléből választott elnöke felhívá

sára időnkint ülést tart, melyről a jelenlevők nevé
nek feljegyzésével jegyzőkönyvet vezet. Érvényes 
határozat hozatalára legalább 3 tag j elenléte szükséges.

24. §.

A könyvtárban levő művek, folyóiratok, térképek 
és nevezetesebb hírlapokról a könyvtár közvetlen 
kezelésével megbízott casinói hivatalnok által rendes 
könyvtári mutató-könyv (index) vezetendő és abba 
minden új abban beszerezett mű pontosan bejegyzendő.

VI. F E JE Z E T .

Az igazgatók hatásköréről.

2$. §.
Az igazgatók, s névszerint az intéző igazgató 

jogai és kötelességei az alapszabályokban meg- 
állapítvák.

Ezek értelmében :

26. §.

Az igazgatók, névszerint az intéző igazgatónak 
az alapszabályok 38. §-a értelmében kötelessége 
esetleg a tagokat általuk netalán elkövetett rend
ellenességekre figyelmeztetni, a hivatali és szolga-
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személyzet- és vendéglősre felügyelni, azokat a 
szükséghez képest külön utasításokkal ellátni ; 
tapasztalt vagy bejelentett hiányok és rendellenes
ségek orvoslása iránt saját hatáskörén belől intéz
kedni, a jelentékenyebb panaszokat pedig kellő 
intézkedés végett a választmánynak előterjeszteni.

27. §.

Az intézet ezüst-, edény-, üveg- és butorkészlete 
és egyéb ingó vagyona az intézkedő igazgató fel
ügyelete alatt áll.

28. §.

Az igazgatóság feladatához tartozik a pénz
tárnak időnkinti rovancsolása és a számadások
nak megvizsgálása. Köteles továbbá a pénztárnok 
által minden közgyűlés előtt bemutatandó szám
adások és azokból vont mérleg szerint fenlevő 
készpénzbeli állapotról a közgyűlésnek jelentést 
tenni.

Az intéző igazgató feladata még a számadó 
komornok számadásait megvizsgálni, nemkülönben 
az egyletnek ezüst-, üveg- és egyéb készletei és 
bútorai jó karban tartására ügyelni.

29. §.

A kártyának nagyban beszerzése és eladása iránt 
szintén az intéző igazgató intézkedik.
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3 0 . §.
A Casino tagjai az egylet helyiségeiben a kiszol

gáló személyzetnél hitelt igénybe venni jogosítva 
nincsenek, miért is az o tt megrendelt étkek és 
italok, szivar és játékkártyák stb. azonnal kész
pénzben fizetendők.

31 - §•

Kivételes esetekben, csekélyebb összegű adós
ságok rövid időre eltűretnek, ezen adósságok azon
ban ugyanazon egy tagnál, bár több személy által 
hiteleztessenek is, összesen ioo forintot meg nem 
haladhatnak.

32. §.

Azon esetben, ha valamely tag, ezen nem enge
délyezett csak m egtűrt hitelt 100 forintnál maga
sabb összeg erejéig venné igénybe, a hitelező vagy 
hitelezők tartoznak ezt az igazgatóságnál intézke
dés végett bejelenteni.

Az igazgatóság ennek folytán az adóst ajánlott 
levélben térti vevény mellett azon figyelmeztetéssel 
szólítja fel tartozásának kiegyenlítésére, hogy a 
mennyiben azt, a visszaérkezett térti vevény alá
írása által igazolt intőlevél kézbesítésétől számított 
14 nap alatt ki nem egyenlítené, a Casinóból 
kizáratik.
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Ha az adós ezen záros határidő alatt sem fizetné 
meg tartozását, ezt az igazgatóság a választmány
nak a térti vevény felmutatása mellett bejelenti, s 
a választmány az adósnak a Casinóból való kizá
rását, minden további tárgyalás nélkül, határozati- 
lag kimondja.

33- §•

VII. F E JE Z E T .

A játékszabályok.

3 4 - §•
A Casino tagjai csak készpénzzel vagy a komornok- 

tól váltott játékjegyekkel játszhatnak.
Magán bon-okkal játszani tilos.

3 5 - §•
A komornoktól átvett játékjegyekért a játszó egy 

általa aláírt bont köteles adni. A játék befejeztével 
a játszók kötelesek a komornokkal leszámolni, ki a 
nyerőknek a nyert összegről egy aláírásával ellátott 
bont állít ki.

3 6 . §•
Kik játékjegyeiket készpénzen veszik, azok a játék 

folyama alatt játékjegyeikért készpénzüket bármikor 
visszakaphatják.
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37- $•

A komornoknak adott bon-okat köteles a kiállító 
48 óra alatt készpénzzel beváltani. Eme 48 órai 
határidő a játékot követő nap déli 12 órájától 
számíttatik ; a netán közbeeső vasár és ünnepnapok 
eme 48 órába be nem számíttatnak.

38. i
Minden casinói tag — kivéve a kiskorúak és 

esetleg gondnokság alatt állókat — játékközben a 
komornoknál 3000 írtig terjedő hitelt vehet igénybe.

39- §■

H a valamely tag, játékból eredt kötelezettségei
nek eleget nem tett, addig míg azt nem rendezi, 
sem bon-nal sem készpénzzel nem vehet részt a 
játékban.

40. §.

Más-más keletű játékból folyó külömbözetek 
elszámolása, minden körülmények között külön 
kezelendő.

41. §.
Ha valamely tag, a komornoknál váltott bon-ját 

a megszabott 48 óra alatt be nem váltja, köteles 
ezt a komornok az egyleti titkárnak bejelenteni, ki 
minden további megkérdezés nélkül az adós nevét a 
Casino hirdetési táblájára kifüggeszti, miről az 
Igazgatónak jelentést tesz. Ha az adós a kifüggesz
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téstől számított 3 nap alatt sem egyenlítené ki 
tartozását, az Igazgatóság az illető adóst a Casino 
tagjainak névsorából törölteti, mely tényt a választ
mány legközelebbi ülésében tudomás végett bejelent.

42. §.

Ha valamely játékból eredt külömbözet ki nem 
egyenlíttetett, ezen külömbözet a játékban résztvett 
urak között nyereségeik arányában osztatik fel, 
illetve abból levonatik.



H Á Z R E N D .

1. §•
A nemzeti Casino helyiségei reggeli i i  órától éjfél 

után 5 óráig nyitva állanak.

2. §.

Könyvtárai, újságai, tekeasztalai és étterme a tagok 
és vendégek használatára szolgálnak.

3 - §•
A casinói szolgaszemélyzetnek a kiszolgálatért 

borravalót elfogadni, vagy a Casino helyiségén 
kívül magánházakban kiszolgálni szorosan tiltatik, — 
ebből kifolyólag beszüntettetik az eddig szokásban 
volt újévi ajándék-gyűjtő szekrény kitétele is.

4 - §.

Könyvet, folyóiratot, hírlapot, földképet és egyéb 
nyomtatványt a Casinóból elvinni nem szabad.

5 - §■

A Casino helyiségei közül a társalgó-, olvasó-, játék- 
és éttermek csak a kijelölt czélokra használhatók.

6. § .

Az olvasó-teremben kímélő csend legyen.
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A Casino termei, névszerint a felső étterem, 
idegen czélra és vigalmakra, különösen bemeneti 
díj mellett, nem használható, abban vigalom csak 
az egylet nevében s az igazgatóságnál eleve tör
tént bejelentés után egyleti tagok által rendezhető 
s az a Budapesten tartózkodó minden egyleti tagnak 
tudtul adandó.

8 . § .

Az étteremben az október i-től junius i-ig ter
jedő idény alatt esti 6 óra előtt a dohányzás tilos.

?• §■
A Casino többi helyiségeiben csak esteli io óra után 

szabad ételeket és italokat felszolgálni; kivételt képez 
a biliárd terem, hol az étkek felszolgálása egyáltalában 
meg nem engedtetik.

10. §.

A Casino magán étkező helyiségeivel csak a Casino 
rendes tagjai rendelkezhetnek és ezen helyiségek 
használatára csak olyanokat jogosíthatnak, kik osz
tálykülönbség nélkül a tisztességes társadalmi körök 
befogadottjai.

11. i

A tagok a Casino bútorai és egyéb felszerel
vényei kimélésére figyelmeztetnek.

Évkönyv. 7

7- §•
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Azon tagoknak nevei, kik az alapszabályokban 
meghatározott évdíjakat azon év deczember havá
nak utolsó napjáig sem fizették le, a következő év 
január i-én az e czélra kijelölt táblára kifüggesz- 
tendők.

12. §.

A z  1895. év február hó 16-án és 1896. február 
10-én tartott választmányi ülés határozata folytán 

a kártyadíjak következők :

P iq u e t és m ag y ar kártya .

Esti 10 óráig ... ... ... ... ... ... 1 frt 50 kr.
10—i-ig ...  ... ... ... ... 2 «
1—3-ig ... . . .  ... ... ... .. .  4 «
3 —5 -ig — — — — — 8 <«

W h is t.

Esti 10 óráig . . .  ... .. .  ... ... ... ... 2 frt
10—i-ig ... .. .  ... ... . . .  ... ... 3 «

1 — 3 -ig  —  - - —  —  —  —  —  5 ‘
3 —5 -ig— - ................. -  — — — 8 «

T arokk .

Esti 10 óráig ...  . . .  ... . . .  — — — 3 frt
10—1 -ig_ ... . . .  ... __  ... .... 4 «

i —3"ig — — — — — — — 6 «
3—5 'ig - ................- — — — — 10 «
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Besigue.

Éjfél után 3-ig— ... — — — — — 4 frt 
Ejfél után 3-tól—5-ig_ ...  __ ...  .. .  10 «

Quinze.
Éjfél után 3-ig fejenkint.. . . .  .. .  . . .    5 frt
Ejfél után 3—5-ig « ... ... . . .  . . .  10 «

Pocker.
Ej fél után 3-ig fejenkint. .... . . .  . . .  . . .  5 frt
Éjfél után 3—5-ig « ...  ... . . .  . . .  15 «

Ecarté.

Esti 12-ig_ ... .. .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2 frt
1 2 —3 - ig -  — — — — — — 5 «
3—5-ig ...  . . .  .. .  . . .  . . .  ... ... 10 «

Ramsli és Ferbli.
Éjfél után 3-ig fe jenkin t... . . .  .. .  .. .  ... 2 frt
Ejfél után 3—5-ig « . . .  . . .  . . .  . . .  5 «

Minden más, esetleg még előfordulható játékokra 
nézve az igazgatóság felhatalmaztatott, hogy azok 
szabályozása iránt rendeleti utón intézkedjék.

A Quinze, Ecarté, Pocker, Ramsli és Ferbli já té 
kok után a díjak nem cumulative számítandók.

A Casino szinházi ülőhelyei a szinházi napi ár
folyam szerint bocsáttatnak a rendes tagok rendel
kezésére.

T
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A panasz- és indítvány könyv.

13. §.

A Casino írótermében panasz- és indítványkönyv 
van letéve.

14. §.
A panaszkönyvbe az egyes tagok, neveik saját

kezű aláírása mellett, a szolgálat, a rend, vagy 
egyébként tapasztalt hiányok miatti panaszaikat 
és észrevételeiket bejegyzik.

IS- §•
Névtelen vagy idegen nyelven írt panaszok figye

lembe nem vétetnek.
16. §.

A panaszkönyv minden választmányi ülésen 
megvizsgálás végett bemutatandó és a panaszok 
feletti intézkedések és észrevételek a hajtott lapra 
írt panaszok mellé feljegyzendők.

17. i
Az indítványkönyvbe az egyes tagoknak az egy

let javítása és emelése, valamint irodalmi termékek 
beszerzése iránt teendő vagy az egyletet általában 
érdeklő minden más javaslatok sajátkezűleg be
jegyzendők és intézkedés végett a legközelebbi 
választmányi gyűlés elé térjesztendők.
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Tudnivalók.

1.

Az intézet az 1898-ik évben 2 tiszteleti, 708 rendes 
és 5 rendkivüli, összesen tehát 715 tagot számlált 
kebelében.

2.

Az 1868-ik év május 3-án tarto tt rendkívüli 
közgyűlés határozatánál fogva az új tagokra nézve 
az aláírás folytonos, s következőleg tart a tag 
belépési éve kezdetétől 6 évig, a mennyiben nem 
életfogytiglani kötelezést vállalt.

3-

A Casino jelenleg Kossuth Lajos-utcza 5. számú 
(volt gr. Cziráky-féle) saját házában van.

4 -

A Casinóban, közhatározat szerint, ily tartalmú 
aláírási ív van kitéve, melyhez minden tag hozzájárul
hat : «Ki testének elpusztultával, mit halálnak szok
tunk nevezni, nem hiszi egész létének elenyésztét, 
annak utolsó pillanatában, mikor nem ritkán nem 
elég világos a fő, de se kéz, se nyelv nem mozog
nak többé, fölötte kellemetlen érzés lehet végaka
ratának el nem rendelése m iatt övéit, barátait vagy 
csak cselédeit is minden ellátmány nélkül hátra

7
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hagyni. Ez okból mi alólírtak végakaratainkat jó 
eleve el fogjuk rendelni. Minthogy azonban alig 
lehet kellemesebb és megnyugtatóbb érzés egy 
nemes keblű férfira nézve, mint annak biztos 
hiedelme, hogy azon honfitársainktól, kiket éle
tünkben tiszteltünk, becsültünk, holtunk után is 
hosszabb ideig megemlegettetünk, s ily emléke
zések alkalmával felhordott példáink után a jövő
kor gyuladni fog nyomdokaink követésére ott, hol 
azok az erény ösvényét jelölék : ellenben óvako- 
dásra s jobb út választására serkenteni ott, hol 
emberi gyarlóságunknál fogva az igazság körén 
kívül kalandozánk ; egyúttal ezennel azt is Ígérjük, 
hogy a pesti nemzeti Casino társaságnak végren
delkezésünkben egy kis emlékjelet hagyandunk.»1

Eddigi aláírók az eredeti feljegyzés szerint : 
Széchenyi István,2 Bánffy Pál, Fáy András, 
Dercsényi Pál, Jankovich Antal, Orczy Lajos,

1 A végrendeleti aláírás szövege az 1854-ik január 26-iki közgyűlés határozatából a következő záradékkal toldatott meg: «Az esetre, ha megfeledkeznénk, ezen soraink által a Casino-társaságot felhatalmazzuk arra, hogy örököseinket vagyonúnkból valamely alkalmas emléknek kiszolgáltatására felszólíthassa.»2 Gróf Széchenyi István végrendeletileg egy díszes emlékserleget hagyományozott a Nemzeti Casinónak, azon óhajtással, hogy e serleg a legjobb magyar borral töltve emlékére évenkint üríttessék ki. Az 1864-ik évi január 30-án tartott közgyűlés erre jegyzőkönyvi határozatkép mondotta ki: «hogy a Nemzeti Casino e díszes művű serleget örök időkig oly becses kincse gyanánt őrzendi, melyre, mint az egylet dicső nevű alapítójának végrendeleti megemlékezésére
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Wenckheim Béla, Pregárd János, Lipthay Béla,3 
Szilassy József, Wesselényi Miklós, Jósika Miklós, 
Marczibányi Lajos, Dessewffy Aurél,+ Baldácsi 
Antal, Andrássy György, Benyovszky Péter, 
Waldstein János, Daruváry Jankovich Izidor, 
Földváry Lajos, Földváry Antal, Niczky Sándor, 
Atzél József, Miller Antal, Orczy László, Podma- 
niczky Lajos, Kendelényi Károly, Festetich Vincze, 
Bohus János, Tasner A ntal ,5 Rosti Albert, Szabó 
János, Szápáry Antal, Ürményi József, Beniczky 
Lajos, Farkas Gábor, Bezerédj István, Láng Ignácz ,5 

Weisz Bernát.6
5-

Továbbá megemlítendő, hogy ekkoráig a Casino 
házvételére tagdíjváltságul aláírt 1200 forintnyi köl-

a dicső utódok is hálás kegyelettel fognak tekinteni, továbbá, hogy e serleg legjobb magyar borral töltve évenkint a közgyűlés hetében tartandó lakoma alkalmával a dicsőült emlékére ürítendő.» — Az első ünnepélyes lakoma 1864-ik évi február i-én tartatott meg; a serlegürítés előtt id. báró Wenckheim Béla mondott emlékbeszédet.3 Báró Lipthay Béla 1883-ban egy művészi becsű albumot ajándékozott a Casinónak, melybe a Széchényi lakomákon tartatni szokott emlékbeszédek gyűjtetnek össze.4 Gróf Dessewffy Aurél fentebbi ígéretéről még több évvel halála előtt elkészített végrendeletében megemlékezvén, válogatott munkáiból álló könyvtárát a Nemzeti Casino egyesületének hagyományozta.5 Tasner Antal és Láng Ignácz urak a Nemzeti Casino könyvtárát több becses munkával gyarapították.6 Weisz Bernát úr a szt. Erzsébet életét ábrázoló díszes és felette becses könyvet hagyományozta a Nemzeti Casino könyvtárának
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csönöket haláluk esetére az intézetnek engedték s ez
által magukat a tagdíjfizetés kötelezettsége alul élet- 
fogytiglan megváltották : Atzél Péter, Almássy Kál
mán gr., Apponyi György gr., id. Batthyány Géza 
gr., Bohus László br., Erdődy István gr., Festetich 
Dénes gr., Festetich György gr., Festetich Tasziló gr., 
Gyürky Ábrahám gr., Inkey József br., Jankovich 
László, Karátsonyi Guidógr., Lipthay Béla br., d’Orsay 
Emil gr., Pálffy János gr., Podmaniczky Frigyes br., 
Somssich Pál, Széchenyi Béla gr., Széchenyi Imre gr., 
W enckheim Rudolf gr., Wodianer Albert br. ifj., 
Wodianer Mór br., Zichy Bódog gr., Zichy Ferencz 
gr., Zichy Jenő gr., Zichy József gr. id., Zichy 
József gr. ifj., Zichy Paulai Ferencz gr.

Folytatólag a tagdíj fizetéskötelezettsége alul 
2—2000 forint lefizetése által megváltották m agukat: 
Zichy Ágost gr. és Zichy Tivadar gr.

6.

Zichy Jenő gróf, a Casino iránti érdeklődésé
nek az által adta kiváló jelét, hogy Pállik Béla 
festőművész által megfesttette Széchenyi István gr. 
lovasképét, s azt a Casinónak felajánlotta. — A kép 
leleplezése 1896. évi ápril hó 12-én ment végbe a 
Casino nagyszámú tagjainak részvéte mellett, mely 
alkalommal, valamint a leleplezést követő lakomán 
az ajándékozó Gróf méltó ünneplés tárgyát képezte.
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I.

Járandóságok 1898. évben.
frt kr.

Az 1897-iki pénztári maradvány ...  1591 fc> 80
Tagdíj-hátralék 1895-ről... ... . . .  .. .  220 —
Tagdij hátralék 1896-ról .. .  ... ... 723 —
Tagdíj hátralék 1897-ről .. .  ... .. .    1992 —
Tagdíjak i898-ra.._ .. .  . . .  . . .  — 69710 —
TJj tagok fölvételi- és tagdíja ... . . .  5690 —
Vendégektől a 30 frt egy hóra... ... 270 —
Lakbérek _ ... . . .  ... . . .  ... .. .  9600 —
Opera-színház bérletéből ... . . .  .. .  1145 —
Nemzeti színház bérletéből .. .  .. .  . . .  1697 50
Népszínház bérletéből... .. .  ... .. .  1000 80
Magyar színházból . . .  — ...    28 60
Kártyadijakból .. .  .. .  ... .„  ... 20946 50
Tekejáték u tán ... . . .  ... . . .  ... ... 909 50
Étkező kabinok után ... ... ... .. 640 —
Tánczterem használatáért. .. .  ... . . .  1550 —
Pénzkészletek gyümölcsöztetéséből ... 1683 34
Küldöncz-dijakból __ ...  . . .  — 74 40
Tagdíjak 6% késed, kamatából... ... 343 55
Br. Laffert alapítvány kam atából_ . . 68 68
Rendkívüliekből ... .. .  .. .  .. .  ... 25299 25

Összesen ... 159508 92
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Bevitelek az 1898. évben.

II.

frt kr.
Az 1897-ik évi pénztári maradvány ... I5916 80
Tagdij-hátralék 1895—97-ről .. .  ... 2 1 7 5 —
Tag-dijak 1898-ra .. .  ... .. .  — ... 67778 —
Uj tagok fölvételi és tagdija ............ 569° —
Vendégektől ä 30 frt egy hóra ... ... 270 —
Lakbérek. _ .. .  .. .  . . .  . . .  — 9600 —
Opera-szinház bérletéből... ... .. .  ... 1 1 4 5 —
Nemzeti szinház bérletéből.. ... . . . 1697 So
Népszinház bérletéből . . .  ... .. .  — IOOO 80
Magyar szinház után ...  _ ... ... 28 60
Kártyadijakból...  .. .  . . .  ... . . .  ... 20946 50
Tekejáték után .... . . .  . . .  ... ... 9 0 9 50
Étkező kabinok után. ... ... . . .  ... 64O —
Tánczterem használatáért .. .  .. .  — 1 5 5 0 —
Pénzkészletek gyümölcsöztetéséből 1683 3 4

Küldönczdijakból... ... ... . . .  — 7 4 40
Tagdijak 6% késed, kamatából ... ... 3 4 3 5 5

Br. Laffert alapítvány kamata ... ... 68 68
Rendkívüliekből _ ... ... .. .  — ... 25299 25

Összesen ...1 56816 92
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III.

Kiadások az 1898. évben.

I. Szállásbér .. .  ... ... . . .  ...
fit

6 1 0 0

kr.

II. Tiszti fizetés... .. .  . . .  ... 3 6 0 0 —

III. Szolgaszemélyzet fizetése.. _.. I 99° S —

IV. Szolgaszemélyzet ruházata 3973 71
V. Komornok házi kiadásai... ... 347 97

VI. Hírlapok és folyóiratok. 2 1 9 4 6 8

VII. Könyvek vétele és bekötése ... 1 9 1 6 55
VIII. írószerek és papiros ... ... 7 1 1 —

IX. Villanyvilágítás... ... .. .  ... 1 0 3 4 4 6 9

X. Gyertya... ... ... . . .  ... 3 8 8 —
XI. Tűzifa, szén- és légszeszfütés... 2 7 5 1 8 8

XII. Terempalló fényesítő szerekre. 3 6 0 —
XIII. Vízvezeték... ... .. .  . . .  ... 1 1 8 9 2 9

XIV. Kártyák vételára ... „ .  ... 5 2 2 8 5°
XV. Nemzeti színház bérlete... ... 5 8 1 4 —

XVI. Operaszínház bérlete ... ... 2 8 0 0 —
Átvitel ... 6 7 6 2 5 27



n o

Áthozat ...
írt

67625
kr.

2 7

XVII. Népszínház bérlete ... .. .  ... 1296 —

XVIII. Magyar színház előv. váltsága 300 —

XIX. Adó- és illetékegyenérték ... 3 3 3 8 08
XX. Épület- és felszerelések karban

tartása . . .  . . .  ... — ... 8838 5 5

XXL Nyomtatványok ...  .-. ... 6 3 4 —
B. I. Beruházások és szerzemények.. 26421 3 3

II. Házvételiek. (Bankkölcsön töri.) 4 5 6 5 —
III. Orvos és gyógyszerész ... ... 222 21
IV. Törvénykezés és levelezés ... 3 9 5 £ O J  -

V. Kegydijakra ... .. .  ... ... 500 —
VI. Hazafias és jótékony czélokra 7700 —

VII. Vendéglős kárpótlása. .. .  ... 6000 —
C. I. Tagdíj váltsági kamatok 1586 —

II. Casinói kötvények kamata 
1898-ra .. .  .. .  . . .  — — 5100 __

III. Casinói kötvények kamata 
az előbbi évekről ... ... 800 __

IV. Casinói kötvények törlesztése 7000 —

D. — Vegyesek ... ... ... ... .... 8052 98
Összesen... :[5 ° 3 7 4 9 4
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i8g8. deczember 3 i-ig maradt hátralékok.

IV .

Tagdíj-hátralék 1895-ről .. .  ... ..
frt
100

Kr.

« « 1896-ról... ... 220 —
« « 1897-ről .. .  .. .  .. 440 —
« « 1898-ról... —_ ... — 1 9 3 2 —

Összesen ... 2692 —

Ö sszeh aso n lítá s .

Az 1898. évi összes bevétel... ... ... 156816 92
Az 1898. évi összes kiadás. .. .  ... IS0 3 7 4 94
Az 1899. évre átviendő pénztári ma-

radvány ... . . .  . . .  .. .  ... 6441 98

F Ü G G E L É K .

Br. Laffert Antal alapítvány.

Ezen alapítvány 1700 frt n. é. 4°/o-os Temes-Béga- 
völgyi kötvényekből és 1 drb 17 írtról szóló Pesti 
első hazai takarékpénztári könyvből áll.

Budapest, 1898. deczember 31-én.

I lk  Mihály s. k.
titkár-pénztárnok.

Alulírottak a bevételi és kiadási tételeket a számadási 
okmányokkal összehasonlítván, és a készpénzt megszámlál
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ván a pénzmaradványt 6441 írt 98 kr., azaz Hatezernégyszáz- 
negyvenegy forint 98 krban, a Casino pénztárától elkülö
nítve vezetett «Br. Laffert Antal alapítvány# állagát pedig 
1700 frt azaz egyezerhétszáz frt n. é. 4%-os kötvényekben és 
egy drb 17 írt azaz Tizenhét írtról szóló Pesti első hazai 
takarékpénztári könyvben megállapítván, az egész számadást 
rendben, és Ilk Mihály titkár-pénztárnok urat — a szokásos 
óvások fenntartása mellett — felmentendőnek találtuk.

Kelt Budapesten, 1899. évi január hó 21-én

B r. Lipthay Béla  s. k.
bizottsági elnök.

Fabiny Teofil s. k.
Bossányi László  s. k.
Sárkány Jó zse f s. k.
K ubinyi Á rpád  s. k.

bizotts. tagok.
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