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Tisztelt Közgyűlés !

Egy hosszú év telt el ismét, hogy e helyről 
tisztelt tagtársainkat üdvözölni szerencsénk v o l t ; 
s m iként az egyes emberek életében minden év 
váltakozva hoz örömet és bánatot, úgy van ez az 
egyesületek életében is, az örvendetes események 
m ellett nem hiányoznak azok sem, melyek a fáj
dalom érzetét keltik fel bennünk.

Mindenek előtt is, m int fölötte örvendetes ese
ményt kell azon megtisztelő tényt bejelentenünk, 
hogy O cs. és kir. Fensége József főherczeg úr, 
a nagy nádor méltó unokája, kit a magyar nem 
zet osztatlan tisztelete és szeretete környez, a 
Casino tiszteleti tagságát elfogadni méltóztatott, 
A február hó 19-én tarto tt választmányi ülés lel
kesedéssel hozott határozata igtatta O Fenségét 
tiszteleti tagjaink sorába, s megválasztatása óta 
többször tisztelte meg magas látogatásával egye
sületünket.
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Tiszteleti tagjaink száma tehát most már 3-ra 
emelkedett ; ezen kívül 688 rendes, 24 rendkívüli 
összesen tehát 715 tagja volt a Nemzeti Casinó- 
nak 1907-ben.

Midőn e közgyűlésen oly szép számmal meg
jelent tagtársaink töm ött sorain széttekintünk, 
hiányozni látunk arczokat, melyeket itt hosszú évek 
során át megszoktunk, kikhez a mindennapi tá r
sas érintkezés és sokakat a barátság vagy rokon- 
ság gyöngéd szálai fűztek.

Azok között, kiket a múlandóság változhatlan 
törvénye körünkből elragadott, első helyen kell 
említenünk Károlyi István grófot, kinek nevét és 
emlékét 17 éves igazgatói működése kitörölhetet
len betűkkel véste bele egyesületünk történetébe.

1878-tól 1894-ig állott a megboldogult, m int 
intéző-igazgató Casinónk élén, s eme 17 év al
kotta meg Casinónk mai képét, m ert hiszen a mi 
az ő lemondása után történt, az nem volt más, 
mint fenntartása, megújítása az általa eszközölt 
alkotásoknak és berendezéseknek.

A Nemzeti Casinónak már alapításától kezdve 
az volt legfőbb törekvése, hogy saját o tthon
nal bírjon, mely egyedül és kizárólag az egyesület 
czéljait szolgálja, eme óhaja csak 1871-ben valósul
hatott meg, midőn gróf Szapáry Antal igazgatói 
működése alatt jelenlegi palotáját megvásárolta.

Végre tehát saját otthona volt a Nemzeti Ca-
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sinónak, de ez az o tthon puszta és üres volt, vagy 
legalább is oly kezdetleges berendezésű, mely nem 
volt megfelelő egy előkelő társaskör tagjaihoz ; 
azt berendezni, lakályossá, kényelmessé tenni, 
minden igénynek megfelelő magas európai szín
vonalra emelni, hogy ott a tagok kellemes szóra
kozást és üdülést találjanak : Károlyi István gróf 
feladata lett, s e feladatra nálánál alkalmasabb 
em bert alig lehetett volna találni. Előkelő ízlése, 
mely a nyugati nagy népek kultúrájából táplál
kozott, széles látköre és erős akarata valósággal 
predestinálták őt ez állásra. Majd minden évben 
nagyobb utazásokat te tt Angliában, Franczia- 
országban és Belgiumban s a mi szépet, jó t ott 
látott, igyekezett azt itt m eghonosítani; s Casi- 
nónk helyiségei lassan-lassan elveszítették régi 
rideg külsejüket, a termek megteltek kényelmes 
berendezésekkel és dísztárgyakkal, a jólét, kénye
lem és ízlés e nélkülözhetetlen kellékeivel.

A külföldön lá to tt ipari remekek azonban soha 
nem tévesztették meg az ő erősen magyaros, 
mondhatjuk sovinista le lk é t; soha nem volt szán
déka külföldi bútorokkal és iparmüvekkel meg
tölteni a Nemzeti C asinó t: O rendszerint csak 
i —2 m intát hozott külföldről, s azokat hazai 
iparosok által sokszorosíttatta, hogy míg egyrészt 
azokkal foglalkozva ízlésük nemesüljön, másrészt 
a hazai iparnak munkát, foglalkozást adjon.
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A terrase építése 1884-ben, a könyvtár átalakí
tása 1886-ban, az étterem  berendezése 1893-ban 
s mit első helyen kellett volna említenünk, a nagy 
lépcsőház építése 1890-ben, az ő nagy tevékeny
ségének és buzgalmának maradandó jelei ; s e 
nagy átalakításokat, e nagy költségeket igénylő 
berendezéseket akkor vitte keresztül, mikor a 
Casino pénzügyi helyzete szoros korlátokat állított 
az igazgatóság elé, mert a ház vételből származó 
adósságok még súlyosan nehezedtek a Casinóra.

Egy régi törzsökös fának volt a megboldogult 
kiváló hajtása ; magas, délczeg alak, minőnek a 
honszerző vezéreket képzeljük. Lelkében izzó faj
szeretet égett, s ezért szívesen vett részt minden 
oly mozgalomban, melynek nemzeti czélja volt. 
Szerette e társaskört, s fáradhatatlanul dolgozott 
azon, hogy Széchenyi ezen alkotása az európai 
ízlés, de egyúttal a hamisítatlan magyar szellem 
fészkévé legyen. Mindig önállóan gondolkodott, 
a pártfegyelem béklyóit nem ismerte és kemény 
dereka meghajolni senki előtt nem tudott. Meg
jelenése, ízlése, egyéni szeretetreméltósága az igazi 
nagy úr mintájává tették őt. Talán eme tulajdon
ságok okozták, hogy a világ két legfényesebb 
koronájának örököse, —- kiknek egyike eme koro
nát már viseli is, másika azonban, m érhetlen fáj
dalmunkra, a kapuczinusok sírboltjában aluszsza 
örök álmait, — tisztelte őt meg barátságával.
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Eme fejedelmi személyek, kik Casinónknak tisz
teleti tagjai lettek, az ő társaságában többször láto
gatták meg egyesületünk helyiségeit s koronájuk 
fényéből egy sugár esett társaskörünkre is és jo g 
gal mondhatjuk, hogy a Nemzeti Casino legfénye
sebb korszaka összeesett Károlyi István gróf igaz
gatói működésével.

Koszorúnk, melyet koporsójára tettünk, igazi 
érdemeket takart s csak kötelességet teljesítünk, 
midőn a megemlékezés e néhány szál virágát 
őszinte kegyelettel teszszük le sírjára.

Ez év ragadta el körünkből a magyar felsőbb 
bírói kar egy emberöltőn át elismert vezérét, Szabó 
Miklóst, a puritán magyar bírónak igazi m inta
képét. Erős magyar érzése bámulatos tökéletes
séggel egyesült az előkelő jogász tudásával s 
tudásánál csak szerénysége volt nagyobb. Egye
sületünkhöz is szorosabb viszony fűzte a meg
boldogultat, ki 1889— 1893-ig tagja volt a Casino 
igazgatóságának s több m int 30 éven át buzgó 
tagja a választmánynak ; állandó látogatója volt 
a Casinónak s halála maradandó űrt hagy sokak 
szívében.

Br. Podmaniczky Frigyes egyik legismertebb és 
legrokonszenvesebb tagja volt a hazai társadalmi 
és politikai életnek. Gavallér volt tetőtől-talpig, 
rendkívüli kötelességérzettel és m unkaszeretettel: 
mind oly erények melyek az ő személyét rokon
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szenvessé és tiszteltté tették minden állásban, 
melyet hosszú, munkás élete alatt elfoglalt.

Halottaink között gyászoljuk még gróf Nátlasdy 
Ferenczet is, társadalmunk e rokonszenves előkelő 
tagját, ki 1880 óta volt buzgó tagja választmá
nyunknak s mindig szeretettel foglalkozott a Ca- 
sinó ügyeivel.

Húszszor hirdette az elmúlt évben gyászunkat 
a Casino ormára kitűzött gyászlobogó s a már el- 
soroltakon kívül halottaink közé kell még szám íta
nunk Bernáth Dezsőt, Gosztonyi Kálmánt, id. gr. 
Teleki Domokost, Máriaffi Dávidot, gr. Pejacsevich 
Pált, gr. Széchényi Andort, Kárász Imrét, gr. Peja
csevich Gábort, Pulszky Gézát. Latinovits Albint, 
Szegedy Bélát, Brankovics Györgyöt, Keczer M ik
lóst, Csatáry Lajost, Dessewffy Sándort és Bottka 
Bélát, kiket őszinte részvétünk kisért sírjukba.

E súlyos veszteséggel szemben felvétetett 19 
rendes és 5 rendkívüli, összesen tehát 24 új tag.

Választmányunk az elmúlt évben 8 ülést tar
tott s az alapszabályok által reáruházott hatás
körben intézte a Casino mindennemű ügyeit.

Könyvtári bizottságunk ugyancsak 8 ülésben 
buzgón foglalkozott a könyvtár és olvasóterem 
ügyeivel, élénk figyelemmel kísérvén a bel- és 
külföldi könyvpiacz és hírlapirodalom termékeit, 
melyek legjelesebbjeit meg is szerezte egyesüle
tünk könyvtára részére.



Az olvasóteremben 102 hazai és 100 külföldi, 
összesen tehát 202 lap és folyóirat állott a tagok 
rendelkezésére.

A könyvtár szükségleteire 5528 K 60 f. fordí
tottunk, mely összegből könyvek vásárlására 2584 K 
30 f. azok bekötésére 1169 K 30 f. az előző év
ben megalkotott ex-libris rajzainak sokszorosítására 
1275 K, ezek felragasztására 500 K esik.

A könyvtár az elmúlt évben eszközölt beszer
zések folytán 951 kötettel gyarapodván, az 1907. év 
végén 25.556 kötetre szaporodott, melynek leltári 
értéke 273.742 K-át képvisel; oly tekintélyes könyv
tár ez, minővel a kontinensen egy társaskör sem 
dicsekedhetik, s melyre méltán büszke lehet a 
Nemzeti Casino.

Á ttérve egyletünk financzialis viszonyaira, öröm
mel konstatálhatjuk, hogy bár a cseléd- és pinczér- 
személyzet szaporítása m iatt e nemű kiadásaink 
4355 K-val emelkedtek, beruházások és szerzemé
nyekre 27.969 koronát költöttünk, továbbá a Lu- 
dovica Akadémiai Rákóczi-alapra kerekszámban 
20.000 K-t, (mely összeg 21.000 K n. é. Pesti hazai 
első takarékpénztári 4%-os záloglevelekben van el
helyezve), Erzsébet királyné képének megfestésére 
pedig 10.000 koronát félretettünk, számadásainkat 
mindamellett is 98.772 K pénztár-maradványnyal 
zártuk le. Hogy pénzügyi helyzetünket helyes 
világításban mutassuk be, meg kell jegyeznünk,
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hogy eme tekintélyes maradvány nem tisztán az 
1907-iki kezelési évnek eredménye, m ert ebben 
benn van már az 1906-iki évnek is 80.647 K 
maradványa, mit ha levonunk az 1907-ik év végén 
feltüntetett pénztár-maradványból, ki fog tűnni, 
hogy az év valódi feleslege csak 18.125 koronát 
képvisel. Oly összeg ez, mely tekintettel némely 
bevételi forrásunk nagyon is ingadozó természetére, 
óva int bennünket, hogy a hasznos takarékosság 
útjáról el ne tévelyedjünk, s ne menjünk tovább 
azon az utón, mely állandóan a bevételek csökken
tése és a kiadások folytonos emelésére vezetett.

Jótékony czélokra 3000 koronát fordított ez 
évben a Casino, mely összegből 1000 koronát a 
Gyermekvédő Ligának, 1000 koronát a Poliklinikai 
Egyesületnek, 500 koronát a Vakokat gyámolító 
Egyletnek és 500 koronát a csernovai nemzeti
ségi izgatás áldozatai árváinak felsegélyezésére ju t
tatott.

Igyekeztünk a közgyülésileg megállapított költ
ségvetéshez ragaszkodni, s ez legnagyobb részben 
nemcsak sikerült is, sőt számos czímek alatt 
jelentékeny megtakarításokat is értünk el, csupán 
a szolgaszemélyzet fizetésénél mutatkozik 4355 k. 
valamint a fűtésnél 2976 k. több kiadás, mely 
utóbbit a szokatlan hosszú ideig tarto tt nagy tél 
indokol, az előbbit pedig a tagok pontosabb ki
szolgálása, a helyes rend és tisztaság megőrzésé-
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bői szükséges személyszaporítás czéljaira a választ
mány annak idején engedélyezett.

Az 1908-ik évre, a napirend megfelelő pontjá
nál bem utatandó költségvetésünk is ugyanazon 
keretben mozog, mire nézve csak azon pár meg
jegyzést kell tennünk, hogy ebben felvettük a 
Ludovica Akadémiában teendő Rákóczi-alapítvány 
Il-ik részletét is, 19.000 koronát, valamint az Erzsé
bet királyné képének megfestésére szolgáló összeg 
Il-ik 10.000 koronás részletét is. Hasonlóképen a be
ruházások és szerzemények ez. fejezet 60.000 koro
nás tételében bennfoglaltatik a terrasznak és é t
teremnek a választmány által már elfogadott tervek 
szerinti átalakítása is, mely cca 40.000 koronát 
fog igénybe venni.

Az évi számadásokat a kiküldött szakszámvevő 
vizsgálata után a pénzügyi bizottság is felülvizs
gálván, azok minden tekintetben rendben talál
tattak ; hasonlóképen rendben találta azt az intéző
igazgató is, ki időközben többször ta rto tt pénztár
vizsgálatot.

Tisztelt Közgyűlés ! Azt hiszszük, hogy az el
mondottakban, rövid vonásokban bár, de hű ké
pét adtuk egyesületünk m últ évi szellemi és anyagi 
viszonyainak, s midőn jelentésünket lezárjuk, 
visszaadjuk lejárt m andátum unkat m egbízóink: a 
tisztelt közgyűlés kezébe, s egy alkalommal ki
fejezzük őszinte köszönetünket azon szives támo-
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gátasért, melylyel az egyesület minden tagja, de 
különösen a Casino tisztelt választmánya bennün
ket mindenkor támogatni kegyes volt.

Kérjük a t. Közgyűlést, hogy évi jelentésünket 
tudomásul venni méltóztassék.

Budapesten, 1908 január 20-án.

AZ IGAZGATÓSÁG :

Gróf Hadik-Barkóczy Endre. Gróf Széchényi Gyula 

Széli Kálmán.

Hazafias üdvözlettel

fik Mihály
titkár
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T I S Z T E L E T I  T A G O K :

I.

Ő felsége VII. Eduard 

Anglia, királya, India császárj

3





0 császári és királyi fensége 

Jenő íőherczeg.





// f t f r 
0  császári és k irályi fenség

József főherczeg.





II .

R E N D E S  T A G O K .

A

1906 Aehrenthal-Lexa Alajos br., Wien, /., B allp la tz 2.
1883 Almásy Dénes gr., Békés-Gyula. ( Budapest, I X

Erkel-u. iß .)
1890 Almásy Imre gr., P a Szt. Tamás, u. p. Pa Poó,

Szolnokmegye.
1871 Almásy Kálmán gr., Pászthó , Hevesmegye.
1871 Almásy Tasziló gr., Zsadány , Hevesmegyc.
1864 Ambrózy Béla br., Temes- Gyarmata.

( Budapest, Fi, magyar király szálloda.) 
1896 Ambrózy Gyula br., Temes Remete. 
r899 Ambrózy István br., Malonya u. p. B ars-T aszár. 
1896 Ambrózy Lajos br., Wfe/í, / / . ,  Ballhaus-Platz 2. 
1880 Andrássy Géza gr., Bpest, V III., Eszterliázy-u. 42. 
1882 Andrássy Gyula gr., Budapest, II ., fő-u. / / .
1884 Andrássy Sándor gr., Bpest, FT., Kemnitzer-u. 24.

(  Velejte, Zemplénin.)
1873 Andreánszky István b., Alsó-Petény, Nógrádm. 
1893 Antos István, Rákos-Csaha, Pestmegye.
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1868 Apponyi Albert gr., Bpest, /., úri utcza ß2.
( Eberhard, Pozsony m .)

1876 Apponyi Antal gr. id., Jablonitza. Nyitra m.
1898 Apponyi Antal gr. ifj., Bpest, F7 ., Andrdssy-ut I I J . 
1875 Apponyi Géza gr., Hőgyész, Tolnám.
1893 Apponyi Gyula gr., Nagy-Appony. ( Budapest,

Z7/., Andrdssy-ut 117.) 
1904 Apponyi Henrik gr ., Bpest, VT., Andrdssy-ut I l y .  
1874 Apponyi Lajos gr., Nagy-Appony.

( Budapest, VT, Andrdssy-ut 117■) 
1865 Apponyi Sándor gr., Lengyel, Tolnamegye.

(Bpest, VT., Andrdssy-út 106.J 
1906 Atzél Elemér br., Bpest, VTI., Hermina-út 27.

B

1907 Dácsák Zsigmond, Wien, ITT., Jaquingasse j j .  
1892 Baich Iván br., Bocsár, Torontdlmegye.
1898 Baich Milán br., Btidapest, TV., bécsi-utcza S. 
1907 Baich Péter b r ., Nagy-Várad, Nagy Sándor-u. iß: 
1896 Bajza Aladár, Budapest, IT., Döbrentey-u. 16.
1865 Bakody Tivadar, Budapest, V I I I ,  Sándor-ti. 28. 
187; Baltazzi Arisztid, Napagedl, Morvaország.
1873 Baltazzi Hector, Wien, I I Í /J , Salezianergasse 7. 
1873 Baltazzi Sándor, Wien, TV/1, Technikerstr. N r. ß. 
1892 Bánfly Dezső br., Budapest, II ., bimbó-u. 7.
1866 Bánffy György gr., Bpest, VITT., Reviczky-u. 7.
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1894 Bánffy Miklós gr., Bpest, V III ., Reviczky-ti. 7. 
1902 Bánhidy Antal br.. A rad. (B pest, I V ,  Angol

királynő szálloda.) 
1879 Bánó József, Osztópatak, u. p. Szentmihályfalva.

( Bpest, IX .,  E r  ke l-7i. IQ  J
1893 Barcza Károly, Budapest, I V ,  Irányi-utcza 27. 
1887 Barcsay Domokos, Bánffy-Híinyad, Erdély.

(Bpest, V , alkotmány-u. j . )
1882 Batthyány Béla gr., Pár is 17 R ue Alphonse de

Neuville.
1867 Batthyány Elemér gr., Budapest, IV ., borz-u. 10. 
1900 Batthyány Gábor gr. Budapest, V I I I ,  József-

körűt 3 *
1890 Batthyány István gr., Budapest, IX ., üllői-ut I /.
1883 Batthyány Iván gr., Csákány, Vasmegye.

( Budapest, Andrássy-ut 9 8 .)  
1881 Batthyány Lajos gr. ( Ik e rv á r .)  Budapest, II .,

M argit-rakpart 7.
1894 Batthyány Tivadar gr., Bp., V I I I . , Sándor-u. 10.

( La jta fa lu , Mosonm.) 
i860 Batthyány-Strattm ann Ödön herczeg, Körmend, 

Vas m. (  Wien, I ,  Bankgasse Nr. 8 .)  
1907 Batthyány Zsigmond gr., Budapest, I V ,  Angol 

királynő szálloda, (  Csendlak, Vas m .)  
1893 Baworowski Emil gr., Wien, I ,  Weihburggasse 18.

( Kopyczynce, G aliczia.) 
1878 Beniczky Adám, Zsárabok, ti. p. Hatvan, Túra

mellett.
4



2 6

1878 Beniczky Géza, Homok, Szolnokmegye.
1903 Beniczky István, Bpest, I V ,  váczi-utcza 4.8.

( Homok, Szolnokm.)
1906 Beöthy Pál, Felaranyos, u. p. Aranyos, Komd-

romm. fB p e s t , / P ,  Kossuth L.-n. 12.)
1897 Berchtoldt Kázmér gr., iV. K dzm ér, Zemplénm. 
1896 Berchtold Lipót gr., Szt.-Pétérvár.
1886 Berchtold Miklós gr., Hagy Orosz!, Nógrddm. 
1869 Berczely Jenő, Kassa.
1862 Bernáth Dezső, t
i860 Bernrieder József, Hidvég, */. p. Kötesd, Tolnám.
1898 Berzeviczy Albert, Bpest, V II., Erzsébet-körut p.
1891 Berzeviczy György, HőV;/, Hotel Bristol.
1892 Bethlen Aladár gr., Élesd, B ihar megye.
1907 Bethlen Adám gr., Bonyha, K  iski't küllőmé gye.
1891 Bethlen Balázs gr., Arokalja, u. p. Kerlés,

Szolnok-Dobokam.
1892 Bethlen Bálint gr., Gyéres, Erdély.
1896 Bethlen István or. Bpest, V I I ,  N agy Jdnos-u. /  «7.

^ Mező-Sdmsond, n.p M. - Riles.j  
1882 Bethlen Ödön gr., Drag, ti. p. Hidalmás.
1864 Bezerédj Pál, Budapest, 1V., . híg. kir. száll.

( Hídja, 11 p. Szedres, Tolnám.) 
1889 Bezerédj Viktor, Bpest, VI., Andrdssy-ut 105. 
1898 Béldi T zászló, Réten , per Segesvár.
1902 Biró Albert, Kupa, u.p. Kundgota, Csanádm.

( Budapest, IX ., Lónyay-utcza í j . )  
1878 Biró Kálmán, Arad, Jó zse f fóherczeg-ut 20.



27

1881 Bíró Lajos, Gyöngyös-Halász.
1873 Bissingen Ernő gr., Jám , Krassó-Szörénymegye.

( Budapest, V I ., Eötvös-u. I I . )  
1905 Bittó István, Bpest, V i l i . , Sdndor-utcza 23- 
1883 Blaskovits Aladár, N.-Királyhegyes, n .p . Csanád- 
1873 Blaskovits Antal, Tápió-Szt-Márton. [ Palota.
1857 Blaskovits Ernő, Bpest, /E l, rcáltanoda-utcza 12.
1885 Blaskovits Elemér, Budapest, /F I , szerb-utcza 9.

(  Nézsa, per Vácz.) 
1837 Blaskovits István, N.-Királyhegyes, u. p. Csanád-

[.Palota.
1898 Blaskovits Sándor Bpest, V III., mnzeum-u. 5. 
1901 Bogdanovics Lucián, Bpest, /., Döbrentey-u. 14.. 
1862 Bohus László, b., Világos, Aradm .
1832 Bohus Zsigmond, b. Budapest, V., sas-utcza 21. 
1905 Bolgár Ferencz, Bpest, I V ., Váczi-utcza 36.
1893 Bolza Pál gr., Szarvas.
i860 Bombelles Lajos gr., Győröcske, Ungmegye.
1901 Borbély György, Tisza-Roff, Szolnok m.
1905 Bornemissza Elem ér br., Szilágy-Cseh. ( Bpest

I V ,  Egyetem-u. 6 .)
1886 Bornemissza Gábor br., Wien, I ,  Dominikaner

Bastei 4.
ujo6 Bornemissza Lipót br., Maros-Illye.
1907 Botka Béla, Nagy-Becskerek.
1867 Bottka Béla, f
1885 Braganca herczeg, Dom Miguel,

\\  ricn, Eavorittenstrassc 7.
4'
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1900 Braganga herczeg, Ferencz József, Wien,
Favorittenstrasse J .  

1902 Bragan^a herczeg, Miguel, Pardubitz, in Mähren,
Königstrasse N r. 10S.

1890 Brankovics György, f
1869 Bujanovics Sándor, Budapest, V III., Szent

király i-u. JO.
1896 Burchard-Bélaváry Konrád, Bpest, V , Sas-u. 16. 
1900 Burchard-Bélaváry Pál, Budapest, V , Sas-u. ló. 
1904 Burián István br., Wien, Johannesgasse J.

C

1893 Chernél György, Tömörd, u. p. Csepreg, Vas m. 
1899 Chotek Rezső gr., Futták, Bäcs-Bodrog m.

( Andrässy-ut JO.) 
1887 Crouy-Chanel Endre gr., Meran, Burghof, U nter

meisvilla.
186) Csáky Albin gr., Budapest, VI '., Andrässy-ut / 14. 
1895 Csáky György gr., Kassa, Daru-utcza.
1868 Csáky Gyula gr., Budapest, X ., Hédervdry-u. jó .

( Sacza, u.p. Buzinka, A b a u jm .)  
1899 Csáky Jenő gr., Pozsony, D una köp art S.
1902 Csáky Lajos gr., Budapest, X ., Hédcrvdry-u. 2 J .
1897 Csáky Vidor gr., Szepes- Görgő, ( Pozsony, Baross-
1863 Csapó Vilmos, Tengelicz, Tolna m. utcza .)
1889 Csatáry Frigyes, Budapest, V I , Andrdssy-ut 88. 
1868 Csatáry Lajos, f
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1899 Cseh Ervin, Erdőd , Verőcze m.
1865 Csekonics Endre gr., Bpest, /F i, Kecskeméti-u. 10. 
1894 Csekonics Gyula gr., Bpest, IV ., Kecskeméti-u. 10. 
1896 Csekonics Iván gr., Bpest, IV ., Kecskeméti-u. 10. 
1894 Csekonics Pál gr., Bpest, IV ., Kecskeméti-u. 10. 
1892 Csekonics Sándor gr., Bpest, IV ., Kecskeméti-u. 10.

( Rogendorf, Torontál in.) 
1875 Czetwertynski Boris hg., M oszkva , Palais Czet-

wertynski.
1881 Cséry Lajos, Budapest, IX ., Lónyay-u. 9.
1871 Cziráky Antal gr.; Lovasberény.

( Bpest, Ferencziek tere 9 .)  
1873 Cziráky Béla gr., Dénesfa , Sopron in.
1873 Cziráky János gr., Schloss-Slawentzitz, Preuss.

Schlesien.
1906 Cziráky József gr., Dénesfa, Sopronm.
1896 Cziráky László gr., Lovasberény, Fejérmegye. 
1871 Czóbel István, N agy-O r, u. p. Késmárk.

D

1896 Darányi Ignácz, Bpest, V I ,  Andrássy-ut 52.
( Dunaörs, u .p . D unaujfalu, Komárom 1 n .)  

1869 Dániel Ernő br., Bpest, I V ,  muzeum-körut 5. 
1903 Dániel Tibor br., Bpest, II .,  Lánczhid-utcza 6. 
1880 Déchy Mór, Budapest, V I., Aradi-u. JO. (  Odessa.) 
1891 Degenfeld Imre gr., Téglás, Hajdumegye.

( Bpest, IX .,  üllői-ut I I . )
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1896 Degenfeld Pál gr., Téglás, Hajdumegye.
( Budapest, IV ., Angol királyné szá ll.)  

1879 Degenfeld Sándor gr., Erdőszáda, per Szatm ár. 
1867 Dessewffy Aurél gr., Bpest, IV ., Papnövelde-u. 6.
1894 Dessewffy Emil gr., Bpest, IV ., Papnövelde-u. 6.
1906 Dessewffy István gr., Bpest, IV ., papnövelde-u. 6.
1907 Dessewffy Miklós gr., Bpest, V III., Sándor-u. /</.

f  Vencsellő, Szabolcs m .)
1901 Dessewffy Sándor, t
1893 Dókus Ernő, Budapest, IV ., muzeum-körut Jp. 
1907 Dőry Béla, Bpest, V I , Andrássy-út 105.
1907 Dőry Hugó, Bpest, V I , Andrássy-út lop.

(  Tüske puszta, u. t>. Dombóvár.)
1895 Dőry Ödön, Pa Háb, u. p. Baranya-Mágocs. 
1901 Draskovich Dénes gr., N ém et-Ú jvár, Vasm.
1883 Draskovich Iván gr. id., Baranya-Sellye.
1901 Draskovich Iván gr. ifj., Baranya-Sellye.
1898 Dréher Jenő, Budapest, X., Halom-u. l .
1903 Dumba Constantin, Wien, II ., Ballhausplatz 2.

E

1885 Edelsheim-Gyulay Lipót gr., Bpest.. / ., Tárnok- 
utcza 5. ( Felső-Elefánt, N yitva m .)  

1882 Elek Gusztáv, Budapest, IV., Ecrencziek-tere 2. 
1903 Elek Gusztáv ifj., Mező-Peterd, B ihartn. [Bpest,

IV ., Eerencziek-tere 2 .)  
1866 Emich Gusztáv, Bpest, V I I I ,  Horánszky-u. 16.
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1882 Emmer Kornél, Budapest, I I ., M argitrakpart S. 
1870 Eötvös Loránd br., Bpest, V III., Esterházy-u. 5. 
1872 Erdődy György gr., Gyepit-Füzes, Vasmegye. 
1864 Erdődy Gyula gr., Vörösvár, Vasmegye.
1890 Erdődy István gr., J a sk a , Horvátország.
1907 Erdődy Rezső gr. ifj., Xovim aroj, Var ásd m.

I I 0 rvátország.
1872 Erdődy Rudolf gr., N ovi mar of, Varasdmegye.
1895 Erdődy Sándor gr., Vasmegye.
1902 Esterházy Alajos gr., Csákvár, Fehérmegye.

( Budapest, V I I I . , Szentkirályi-u. J2tb. J 
1869 Esterházy Alajos hg., IIY<?//, Wallncrstrasse <f.
1873 Esterházy Antal Miklós hg., Pottendorf , bei Wien. 
1881 Esterházy Béla gr., Bakony-Szombathely.

( Budapest, 7 El, Koronaherczeg-u. 12.)
1880 Esterházy Ferenczgr., Tata, Komárommegye.
1896 Esterházy Gyula gr., Pozsony, Miliály-u. 3.
1864 Esterházy Imre gr., Pozsony, Fő-tér 7.
1881 Esterházy László gr., Sárosd, Fehér me gye.

f  Budapest, I V ,  Szervita-tér io .J  
1884 Esterházy Miki. Mór gr., Csákvár, Fehér megye.

(Bpest, V I I I ,  Szentkirályi-utcza J2 lb .)  
1895 Esterházy Miklós hg., Kismarton, Sopronm.

(Budapest, I ,  Tárnok-utcza I I —IJ .J  
1902 Esterházy Móricz gr., Budapest, Szentkirályi- 

utcza J2/b. ( Csákvár, Fehérmegye.)  
188 T Esterházy Pál gr. id., Tata-Tóváros, Villa Galatea.

( Lesencze-Istvánd , u. p. L.-Tomaj, Za la  m.J
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1899 Esterházy Pál gr. if]., Récie, Veszprémmegye.
1903 Esterházy Pál gr. ifj., (pápai) Budapest, V i l i . ,

Esterházy-u. 30.
1900 Esterházy Rudolf hg., Bpest, I., Tdrnok-utcza 9.

( Kism arton, Sopronm.) 
1888 Esterházy Sándor gr., (P illa , u. p. N .-V arsány,

Veszprémm.)

F
1861 Fabiny Teofil, Budapest, VI., Podmauiczky-u. 19.
1873 Fáik Miksa, Budapest, V., Dorottya-utcza i ) .  
1895 Farkas László, Bpest, V III., m uzcum körut 18.
1874 Fáy Béla, Jász-Monostor. ( Budapest, IV .,

Irányi-utcza 18.)
1904 Fáy György, Puszta Monostor. ( Budapest, I V ,

Irányi-utcza 18.)
1892 Fáy Gyula, Nyústya , Gömörmegye.
1882 Fáy László, Cserencsény, u. p. Rima-Szombat.

( Budapest, V I I ,  Eelsderdősor 29.) 
1885 Fáy-Halász Gedeon, Budapest, /., Kemenesi-u. 8. 
1873 Fejérváry Géza br., Bpest, V I ,  Andrássy-ut 98. 
1892 Felsö-eőri Nagy Gyula, Kis-Hantos, u. p. Nagy- 

Hantos, ( Bpest, IV ., Vörös Pálné-u. 26 .)
1862 Festetits Andor gr., Bpest, V , alkotmány-u. 12.

(  Szeleste, u. p. N . - Ölbő, Vasm.) 
1852 Festetits Gyula gr., Wildon,Grácz mell. ( Steier.) 
1903 Festetics György gr., Bpest, V I I I ,  Esterházy-

utcza 26. ( Keszthely.)
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1872 Festetits Kálmán gr., P a Gyöngyös, u .p . Német-
L á d , Somogymegye. 

1862 Festetics Pál gr., Budapest, V., Zrinyi-utcza IO. 
1870 Festetics Tasziló gr., Budapest, Esterhdzy-u. 26.
1874 Festetits Vilmos gr., Toponár, Somogymegye.
1875 Fiáth Pál br., A k a ,p e r  Moór, Fehér me gye,

( Budapest, FZ, Andrdssy-út 109.) 
1900 Flesch Aladár, Budapest, ZFi, H ungária száll. 
1875 Forgách István gr., Nagy-Szaláncz, Abaujmegyc.
1895 Forgách János gr., Gdcs) N ó g r á d m ^ B elgrad). 
1857 Forgách László gr., Mdndok, Szabolcsmegye.
1906 Forster Gyula br., Bpest, / / . ,  lánczhid-u. /)..
1906 Forster Gyula br., ifj., bFZ7z, Ballhausplatz 2.
1889 Földváry Elemér, Budapest, IV ., Havas-utcza p

( P éteri, u .p . Monor, Pestm .) 
1902 Fries Móricz gr., Czernahora f in  M ähren).

G
1890 Gaál Gyula, B ü sü , Somogymegye.
1893 Gaál István, B ü sü , Somogymegye.
1881 Gáli József, Lukarecz, per N.-Topolovetz, Temesm. 
1886 Geist Gáspár, Budapest, FZ, Andrdssy-ut I 2 j .

1907 Gerliczy Felix br., Budapest, Z, dísz-tér lej..
1896 Gerliczy Ferencz br., Bpest, Z, dísz-tér lej.

( Deszk, u .p . Szőr eg, Torontdlm.) 
1880 Ghyczy Béla, Budapest, V III., vas-utcza lej.
1896 Goluchowski Agenor gr., JFíV«, ZZ, Ballhauspl. 2. 
1862 Gosztonyi Kálmán, t

5
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1881 Graefl Jenő, Por oszló, Hevesmegye.
1872 Gromon Dezső br., Bpest, I V . , papnövelde-u. 1. 
1888 Gyömrőy Aurél, Gyömrő, Pestmegye, f  Budapest,

V I I I , Rákóczi-ut I I . )
1894 Győrffy Gyula, Budapest, V I I , sip-utcza 16.

(  Csik-Csatószeg.)
1881 György Endre, Pétérfalra, Ugocsam.

H

1885 Hadik-Barkóczy Endre gr., Bpest, V III., muzeum-
ictcza 7- ^ Táv a m a , Zemplénmegye.) 

1892 Hadik Béla gr., Budapest, uri-utcza 5 /.
1887 Hadik János gr., Budapest, EZ, Délibáb-u. J j .

( N ádaska , ti. p. Torna, Abaujm .)
1891 Hadik Miksa gr., Brüssel, legation  V A u  tri eh-

Hongrie.
1886 Hadik Sándor gr., Bpest, V III., Rákóczi-ut ny. 
1898 Hajós József, Budapest, ZE!, muzeum-kórut ib.

(  Dömsöd, Pestm.)
1881 Halassy Pál, Budapest, V I I I ,  muzcum-ti. 3.
1895 Haller György gr., Kerelő-Szent-Pál ( K is-

Küküllőmegye) .
1906 Hammerstein Richárd br., Bpest, IX . Ferencz-

körut 30.
1892 Hámos László, Berzéte, Gömörmegye.
1872 Hannoverai főherczeg Ernő Ágoston, Pkfe//, 

X IITI2 . Penzingcrstrassc 16.
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1883 Harkányi Andor br., Bpest, VJ., Munkácsy-u. 1. 
1850 Harkányi Frigyes br., Bpest, VI., Andrássy-ut p. 
1880 Harkányi János br., Bpest, VI., Andrássy-ut p.
1892 Harnoncourt Felix gr., Ecska, Torontálmegye. 
1899 Haupt-Stummer Lipót br., Bp., V I ,  B ajza-u .32.

(  Tőkés- Újfalu, N yitram egye.) 
1888 Hengelmüller László, Washington ( A m erika).
1884 Hertelendy Ferencz, Lesenczetomaj. Zalamegye.

( Bpest, IV ., Kecskcméti-u. ip .)  
1873 Hoeller István br., Kis-Töre, u. p. A lsó-Várad,

l  Barsmegye.
1888 Horthy István, Brassó, Közép-u. 6 ,
1896 Horváth Ferencz br., Pap, u. p. K is-Várda. 
1899 Hoyos Miksa gr., N ém et-Iád, Somogymegye.
1873 Hugonnai Béla gr., Bpest, I., Döbrejitey-tér 5. 
1894 Hunyady József gr., Bpest, V I I I ,  Trefort-utcza J .
1893 Hunyady Károly gr., Soborsin, Aradmegye. 
1896 Hunyady László gr., Bpest, V i l i . ,  Trefort-u. J . 
1892 Huszár Károly b., Abafája , up. Sz. Régen, Erdély.
1894 Huszár Károly, Budapest, V., Széchényi-utcza 1.

( Pétermajor, u. p. Lugos.) 
1903 Huszár László, Budapest, V., Széchényi-utcza I .

I J

1882 Inkey Antal, Budapest, IV ., Irányi-u. 18.
( Bogát, u. p. Somogy- ja á d .)  

1870 Inkey Béla, Tar ötháza, u. p. Dömötör i, Vasm.
5
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1892 Inkey Imre br., R asin ja , Horvátország.
189 3 Inkey József br., Iliáros-Berény, Somogym.

( Budapest, V I I I . , Sándor-u. 4..)
1883 Inkey László, Bogát, u .p . Somogy-Jaád.

( Bpest, IV ., Kossuth Lajos-u. 8 .)
1903 Inkey Pál br., Iháros-Berény.
1879 Ivánka László, Felső- Szemeréd, Hontmegye.
1878 Ivánka Oszkár, K is-Túr, u. p. Ipolyság.

( Budapest, IV ., Kaplony-utcza Q.) 
1877 Jakabífy István, Budapest, V I ,  Lendvay-u. </.
1884 Jankovich Aladár gr., Cabuna, Slavonia.
1893 Jankovich Béla, Szakállas, Hontmegye.

( Budapest, V I I ,  Rákóczi-ut 6 .) 
1877 Jankovich-Besán Elemér, Terezovác, Verőczem. 
1907 Jankovich-Besán Endre, Gitz-Hathalom , Vesz

prém m. ( Bpest, V I ,  Andrássy-úi l o p j  
1873 Jankovich-Besán Gyula (somogyi), Öreglak.

( Budapest, V I ,  Andrássy-ut ioy .J  
1861 Jankovich-Besán József, Öreglak, Somogym.
1902 Jankovich Iván gr., Budapest, V , nádor-u. 20. 
1896 Jankovich László gr., lengyel-Tóti, Somogym. 
1906 Jánoky-Madocsány Gyula, Bpest, I V ,  Deák

Ferencz-u. Angol királynő szálloda.
1904 J ekel fal ussy Lajos, Bpest, /., Szent György-tér 2. 
1892 Jekelfalussy Zoltán, Budapest, I I ,  lánczhid-u. 6. 
1883 Jeszenszky Sándor br., Nógrád-Kövesd.
1886 Jósika Sámuel br., Kolozsvár, belmonostor-u. 21. 
1889 Josipovich Imre, Var ásd.
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1890 Justh Béla, Bpest, IV ., Veres Pdlné-u. 26.
X 888 Justh Gyula, Budapest, V I I I , Reviczky-utcza 4.

K

1904 Kabos Ferencz, Bpest, V I I I ,  József-körut 60.
( Szász-Kis-Almás, u. p. Erzsébetváros.)  

1890 §Kaiserstein Helfried br., Becs, Bräunerstrasse 9.
( Starkstadt, Böhmen.)

1852 Kárász Imre, t
1903 Karátsonyi Andor, Beodra , Tor ont álmegye.
1882 Karátsonyi Aladár gr., Bpest, 7TJ, reáltanoda-u. 9.
1883 Karátsonyi Jenő gr., Bpest, / / . ,  K risztina-u. 12. 
1886 Karátsonyi Kamillo gr., Budapest, TT7!, Irányi-

utcza 2J.
1876 Kármán Lajos, Budapest, 777 , Bástya-utcza 5. 
1898 Károlyi Antal gr., Wien, V III., Floriangasse 16.
1904 Károlyi György gr., Bpest, V I I I ,  Reviczky-u. 6.
1892 Károlyi Gyula gr., Budapest, V III., Reviczky-u. 6.

(  Arad-M ácsa.)
1893 Károlyi Imre gr., Budapest, /AT., Erkel-u. 15.

( Nagy-Mágocs, Csongrád m .)  
1866 Károlyi István gr., t
1005 Károlyi József gr., Bp., V I I I ,  Szentkirályi-u. J2. 
í 893 Károlyi Lajos gr., Bpest, V I I I ,  Esterházy-u. 4.0. 
1881 Károlyi László gr., Bpest, V III., muzcum-u. / / .  
1895 Károlyi Mihály gr.. Budapest, IV ., egyetem-u. 6. 
187 3 Kautz Gyula Budapest, I V ,  Kaplony-utcza 5.
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1892 Kazy János,Garam-Veszele u.p.N.-Sáró, Barsm.
( Budapest, TFi, H ungária sz.J

1892 Kazy József, Budapest, Fi, tükör-u. 3.
1870 Keczer Miklós, f
1899 Kégl Dezső, Csata, Fejérm.
1854 Kégl György, Budapest, /F i, szép-utcza p.
1881 Keglevich Béla gr., Bpest, FT., Andrdssv ú t QQ.
1871 Keglevich Gábor gr., Egres-K áta , u. p. N .-K áta. 
1903 Keglevich György gr., Egres-Káta, u .p  N .-Káta.
1882 Keglevich Gyula gr., Sashatom, u. p. Hatvan.
1903 Keglevich István gr., Abony, Pestm.
1897 Keglevich Miklós gróf, E gres-K áta , «. p.
1893 Keltz Gyula, Zsitva-U jfatu. f  JSagykáta.
1904 Keltz Sándor, Budapest) FT, Bajza-utcza jp ía . 
1893 Kemény Ákos br., Budapest, /F i, váczi-u. 78.

f  A lsó-Jár a, Torda-Aranyosra. J  
1906 Kemény Árpád br., Csombord, u.p. Nagy-Enyed.

( Bpest, Pannónia sz.J  
1876 Kemény Kálmán br., Maros- Ve'cs, Maros-Torda- 

megye. ( Budapest, FT., Andrássy-ut p8.J
1899 Kendeffy Gábor, Hátszeg , Hunyadmegye.
1906 Kendeffy Lajos, Tarodháza) u. p. Dömötört,

Vasmegye.
1885 Kétly Károly, Bpest, V i l i ., Szentkirályi-u. 13. 
1875 Khuen-Héderváry Károly gr., Hédervár, Győrm.

( Budapest, TFi, Szervita-tér 10.)
1900 Khuen-Héderváry Sándor gr., H édervár, Győrm. 
1873 Kilényi Hugó, Budapest, T , Lógody-utcza37.
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1887 Kinszky Károly hrg., Wien, /., F reiung  y.
1882 Kinszky Zdenkó gr., Wien, IV ., Gusshausstr. 19.

( Chlumetz a. d. Cidlina, Böhm en.) 
1882 Kiss Pál (nemeskéri), Bpest, F7 ., Teréz-körut JJ.
1882 Klebelsperg Zdenkó gr., B rixen , Tirol.
i860 Kléh István, Budapest, 77Z, egyetem-utcza 2.
1879 Klobusiczky János, Budapest, Sándor-utcza 9.

( Zsitva-U jfa lu , Barsmegye.)  
1866 Korányi Frigyes, Bpest, V II.. Erzsébet-körut 56. 
1866 Korniss Emil gr., Szombathely, Vasmegye.
1898 Kornis Károly gr., Bpest, VI., Nagy János-u. IJ.

f  Szerep, Biharmegye.) 
1898 Kossuth Ferencz, Bpest, V , Ferencz József-téry/6. 
1907 Kosztka Emil, Bpest, I V ,  Kaplony-u. J.
1880 Kovács Sebestyén Endre, Budapest, József-tér 5. 
1901 Koerber Ernő, JFh?;/, / ,  Rathhausstrasse IJ.
1898 Königswarter Hermann br., K is-Szántó , u. p.

B ors, B iharm . (W ien , Opernring 8.j  
1897 Kövér Gusztáv, H éki puszta, u. p. M artfű
1883 Kövér János, M artfű, Szolnok m. [ Szolnokul. 
1906 Kubik Béla, Miskolcz.
1876 Kubinyi Árpád, Budapest, V II ., Rdkóczi-ut 8.

( Felső-Rubin, Árvam egye.) 
1904 Kund Hubert, Bpest, I V . , Angol kirdlynő-száll.

(  Somogy-Fájsz.)
1870 Kund Jenő, Budapest, V I I I ,  Rákóczi-ut ß j .
1899 K ürthy Lajos, Koltha, Komárommegye.
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1851 László László, Budapest, I V ., szép-titcza 3.
1902 László Mihály, Budapest, F, hold-utcza IQ.

1862 Latinovits Albin, f
1886 Latinovits Ernő, Bpest, I . fehérvári u t 40.

( Bikity-Borsod\ Bácsm .J 
1905 Libits Adolf, Budapest, I V ,  vdczi-utcza 34. 
1884 Liechtenstein Henrik hg., Wien, Herrengasse 6.
1863 Liechtenstein János hg., Wien, /., Herrengasse 6. 
1898 Lichtenstein Rudolf hg., Wien, V I I 2 H ofstall

gebäude.
1898 Lindelof Henrik br., Pa. H a tár , u p. N .-Herestény,

/  Barsm egye.
1902 Liptay Béla, Jéke , u. p. K is-Vdrda.
1888 Lipthay Frigyes br., Lovrin , Temesmegye.
1876 Lobkovitz Rezső hg., Gross Mcseritsh in Mähren. 
1895 Lónyay Elemér gr., Oroszvár, Mosonmcgye.
1892 Lónyay Gábor gr., Deregnyö, Zemplénmegye.

( Bpest, V II ., Nagy Jdnos-u. 3 1 .)
1893 Lónyay Menyhért gr., K is-Bózsva , u.p. P álháza ,

Abaujmegye.
1878 Losonczy Ödön, Budapest, F /., Andrássy-ut p y  
1890 Lossonczy Gyula, Budapest, V i l i ,  muzeum-u. p
1895 Lossonczy Mihály, Bpest, V I I ,  kere.pesi-ut S. 
1890 Lovassy Ferencz, Bátor, u. p. Fekete-Bátor.
1896 Loutfi Ismail bey, Budapest, F., /.
1884 Luczenbacher Miklós, Pettcnd, Fejér megye.
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1881 Luczenbacher Pál, Budapest, V , Erzsébet-tér ip .
( Szob, H onim .)

1902 Ludvigh Gyula, Budapest, VI., Andrássy-ut 88.
1882 Lukács Antal, Budapest, V ., bdlvdny-utcza 7. 
1874 Lyka Döme, Pdzm ánd, Fehér me gye.

( Bpest, Angol kirdlynő-szdll.)

M

1871 Máday Izidor, Budapest, F 7 ., arena-ut 108.
1890 Mailáth Géza gr., Gárdony, u.p. Balassa- Gyarmat.

( Bpest, V III., Scitovszky-tér 2 .)  
1877 Mailáth György gr., Z a va r , Pozsony megye.
1883 Mailáth József gr., Perbenyik, Zemplénmegye.

( Bpest, TTL, reáltanoda-utcza ip .)  
1892 Mailáth László gr., Bpest, /., úri utcza 5p.

( Dolnji-Miholjac, 71. p. Szlavon-Verőcze.)
1905 Majthényi Ádám, Bpest, TTL, magyar-utcza 6.

(  M ező-Nydrád) .
1876 Majthényi Béla br., Czabaj, Nyitramegye.

( Budapest, 7 /L, magyar-utcza po.) 
1858 Majthényi László br., /̂í>, V III., Szcntkirdlyi-u.ó. 
1870 Majthényi Rudolf, Nyitra-Novák.

( Budapest, V III., gyöngytyuk-utcza 8 .) 
1902 Manaszy-Barco György br., Temes-Murány.

( Budapest, Bristol-szálló.)
1906 Masirevich Samu, Bpest, IV ., Fcrcncz József
i ü l  Máriaffi Dávid, f rakpart j .

6
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1901 Mautner-Markhof Victor lg., Wien, IITI4.
Viehmarktgasse /. 

1861 Mednyánszky Dénes br., Wien, VJI., Schotten
feldgasse S j.

1889 Melczer Géza, Bpest, IV . , Angol királynő száll.
( Sajó- Őrös, u. p. S.-Szöged.)  

1867 Mérey Gyula, Budapest, V I I I ., József-körut 45.
1902 Mérey Kajetán, TTŶzz, /., Ballhausplatz N r. 2.
1904 Meszlényi Benedek, K is- Velenczc, Fejdrmegye.

( Budapest, V III., Sdndor-utcza 14.) 
1882 Meszlényi Pál, Kis-Velencze, Fehérmegye.

( Budapest, V I I I ,  Sdndor-utcza 14.J 
1906 Mezőssy Béla, Budapest, V I I I . , Rákóczi-ut,

Pannónia szálloda. 
1906 Mészáros Tibor, Bpest, IX ., Fcrencz-körut 4.6. 
1867 Mihalovich János, Budapest, I V ,  egyetem-u. 2. 
1876 Mihalovich Ödön, Budapest, IV ., egyetem-u. 2.
1903 Mikes Ármin gr., Zabola, Uáromszekm.
1899 Mikes Kelemen gr., M.-Csesztve, u. p. M aros-

Újvár.
1893 Mikes Zsigmond gr., Bodola, lláromszékmegye. 
1893 Miklós Ödön, Budapest, V I., drlibáb-utcza 29.
1905 Mocsonyi Antal, Budapest, I V ,  Hungária-sz. 
1866 Mocsonyi Sándor, Bpest, I V ,  l eres Pálné-u. 6.

f  B ír  kis, K r  assó-Szörény megy e. J 
1892 Molnár Béla, Gdlszécs, Zemplénmegye. ( Bpest,

V II  , Dohány-utcza j p . j  
1899 Montecucoli Miksa gr., Wien I., Tuchlauben IJ.
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1878 Montenuovo Alfréd hg., Wien, /., Löwelstrassc 6. 
1872 Moskovicz Géza, Budapest, V , Báthory-utcza 6. 
1900 Müller László, Wien, Teinfaltstrasse 9.

N

1906 Nagy Ferencz, Bpest, I V ,  kdlvin-tér 2.
1906 Nagy Gyula ifj., (felső-cőriJ Isis-Hantos, u. p.

Nagy-Hantos.
1862 Nádasdy Ferencz gr., f
1889 Nádasdy Tamás gr., B p , V II I . , Esterházy-u. efp.. 
1896 Nákó Sándor gr., Nagy-Szt-M iklós.

( Budapest, IV ., A ngol királyné szálloda.) 
1894 Návay Lajos, Földeák, u. p. Makó.

( Budapest, I V ,  Angol királyné szálloda.)
1890 Návay Tamás, Földeák, u. p. Makó.
1891 Nemes Albert gr., P ár is. Ambassad

d 'A  utrichc-Hongrie. 
1887 Nemes János gr., Pa Bánhalom, u.p. Kunhegyes. 
1864 Neppel Ferencz, Abony, Pestm.
1882 Neuhofer János, Budapest, I I . , Paulcr-utcza 2. 
1903 Nicolics Fedor br., Wien, I V ,  Schivindgasse 10.

(  Rudii a , Torontálmegye.) 
1900 Niczky Pál gr. Wien, IX ., Alsers rasse 10.
1887 Nopcsa Elek br., Budapest, IV., váczi-utcza 8 j. 
1905 Nopcsa Elek br. ifj., Bpest, V I I I ,  muzeum-u. 9. 
1903 Nopcsa Ferencz br., Szacsal, Hunyadm.

6*
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o
1880 Odescalchi Géza hg., Nyitva-Szerdahely.

( Budapest, üllŐi-út 19.) 
1902 Odescalchi Lóránt hg., Vatta, u. p. Ernőd,

Borsodmcgye.
1900 Odescalchi Zoard hg., Szkico, Barsm .
1898 Orczy Andor br., Bpest, IV ., koronahcrczeg-u. 12.

(  U jszász.)
1856 Orczy Béla br., Wien, Elisabethstrasse :o
1901 Osztrolnczky Miklós, Bpest, V il i . ,  József-u. 6.

(  Osztroluka, Zólyomm.)

P

1879 Paar Ede gr., Wien, Hofburg.
1901 Pálffy István gr., Pozsony.
1861 Pálffy János gr., id., Pozsony.
1885 Pálffy János gr., ifj., Pozsony, Baross-utcza 1.
1885 Pálffy József gr., Szomolány, PozSonytnegye.
1882 Pálffy Miklós hg., Malaczka, Pozsony megye.
1889 Pálffy Mór gr., B ern , Svajcz.
1887 Pálffy Ödön gr., Budapest, /F ., szép-u. j .
1888 Pálffy Sándor gr., Budapest, Esterházy-utcza 44. 
1892 Pálffy-Daun Vilmos gr., ifj., Stübuig, ( Steier.) 
1884 Pallavicini Alfons őrgr., Wien, I. Dorotheer-

gasse 9.
1882 Pallavicini Béla őrgr., Wien, I V ,  Schwind-

gasse N r. 4.



4 5

1870 Pallavicini Ede őrgr., Bpest. /., uri-utcza  5 /. 
1901 Pallavicini György őrgróf, Bpest, /., ú ri utcza 5p.

( Mosdós, Somogym.J
1899 Pallavicini János őrgr., Konstantinápoly.
1875 Pallavicini Sándor őrgr., Wien, Josefsplatz 5.
1895 Pap Géza, Budapest, IV ., szép-utcza 5.
1896 Pappenheim Siegfried gr., Bpest, I V ,  Egyetem-u.6.

( Iszka-Szt-György, u .p . Moha, Fejérmegye.) 
1888 Patay József, Budapest, I V ,  szép-utcza J.

(  Gomba, Pestmegye.)
1905 Patay Tibor, Bpest, V I I I ,  József-körut p>2.

( Czekeháza, Abauj-Tornamegye) .  
1869 Pázmándy Dénes, Bpest, I V ,  Városház-utcza 12.
1878 Péchy Andor, Wien, I., Canovagasse J .
1894 Pejacsevich Albert gr., Rákos-Palota, f I r in y i

puszta .)
1903 Pejacsevich Elemér gr., Nasic, Slavonia. (W ien ,

Rothenturmstrasse 21.)
1885 Pejacsevich Gábor gr., t
1888 Pejacsevich János gr., Rákos-Palota. ( Irinyi-p .) 
1903 Pejacsevich Márkus gr., Nasice Slavonia. 
r861 Pejacsevich Pál gr., t
1879 Pejacsevich Tivadar gr., Nasice Slavonia.

(  Zágráb .)
1906 Pejácsevich-Mikó Endre gr., Nógrád-Ludány.
1895 Perczel Dezső, Budapest, IX ., Lóryay-utcza í j .  
1864 Perényi Zsigmond b., Nagy-Szőllos.
1894 Petheő Richárd, Bp., V III., Rökk Szilárd-u. 31.



1903 Petrichevich-Horváth A rthur hr , Szépiák, u. p.
Bonyha, K isküküllőm

1869 Piret Béla br., Budapest, /., Verbőczy-utcza /. 
1899 Piret Gyula br., Budapest, / ., Verbőczy-u. /. 
1887 Piret Lajos br., Budapest, V I I I ., Üllői-111 8.
1902 Piukovits József, Budapest, / F ,  Kossuth Lafos- 

utcza 14 ló. f  Szabadka.)  
1844 Podmaniczky Frigyes br., t  
1861 Podmaniczky Géza br., Aszód.
1897 Podmaniczky Gyula br., Bpest, /., Tdrnok-u. 4.

( A szód , Pestmegyc.) 
1863 Podmaniczky Levente b., Fenyő-Haraszti, u. p.

Aszód.
1872 Prónay Dezső br., Budapest, / bálvány-utcza 20. 
1881 Prónay Sylvester Gábor b.,Acsa, per Aszód. Pestm.

( Budapest /V //., Trefort-utcza 2 .)  
1895 Prónay István, W'/>//, Hotel Bristol.
1881 Pulszky Géza, t
1906 Putnoky Mór, Bpest, IV , Veres Pálné-u. 16.

( Gesztctc, u. p. Gömör-Simonyi.J

R

1894 Radisics György, Budapest, IX .. üllői-ut 19.
1895 Radisics István, B p ., I V ,  Ferencz József-rakp. 25. 
1894 Radisics Jenő, Budapest, IX ., üllői-ut 3 3 —33. 
1902 Radvánszky Albert br., Bpest, V III., üllői-ut 16. 
1902 Radvánszky Antal br., Bpest, V I I I ,  Trefort-u. 2

46
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1869 Radvánszky Géza br., Sajó-Kaza, Borsodmegye.
( Budapest, IX ., üllői-ut í j . )  

1892 Radvánszky György, Sztárnya, u. p. Tornallya
Gömör m.

1907 Rakovszky Antal, Bpest, V I I I . ,Rökk Szilárd-u. 8.
( Kocsócz, Trencsénm.)  

1875 Rakovszky Géza, B p ., V i l i . ,  Rökk Szilárd-u 18.
( Kocsócz, Trencsénmegye.) 

1877 Rakovszky István, V I I I ,  Szentkirályi-u. 10.
1903 Rakovszky István ifj., Bp., V I I I . , Rökk Szilárd-

utcza 7.
1875 Rédl Lajos br., id., Kirchstätten, bei Wien.
1892 Rédl Lajos br., ifj., Kirchstätten, bei TITien.
1894 Reiszig Ede, Kis-Unyom, Vasmegye.
1857 Révay Ferencz br., Bpest, V I ,  Andrássy -ut 125. 
1872 Révay Gyula br., Bpest, V III., Reviczky-utcza 8.

( Kis-Selmecz, Turóczrnegye.) 
1902 Révay László br., Bpest, V III., Reviczky-u. 8.

( Kis-Selmecz, Turóczrnegye.) 
1885 Révay Simon br., Bpest, IX .,  Rákos-utcza g.

f  Tajna, u. p. Verebély.) 
1872 Rohonczy Gedeon, Bpest, IV ., kigyó-tér 1.
1894 Rohonczy Lőrincz, Bpest, V I I I ,  muzeum-utcza 9.

( Szabadka.)
1895 Roszner Ervin br., Bp., V I , Bulyovszky-u. JQÍa.
1893 Roth Loránd,Bpest, V II., városliget Jávoru. ll!b . 
1902 Rudnay Béla, Bpest, V I I I ,  kisstáczió-u. g.
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s
1875 Sághy Gyula, Budapest, IV ., Vörös Pdlné-u. J2. 
1869 Salamon Aladár, Bpest, V III., muzeum-utcza 5.
1902 Salamon Andor, Nedeczvár, Szepesmegyc.

( Bpest, V I I I , Aggteleki-utcza I j . )  
1867 Salamon Géza, Palocsa, Sáros megye.
1901 Salamon Géza i f j Bpest, / F ,  Angol királynő 

szálloda ( Lőcse, Szepesm.)  
1875 Sam assajózsef,^/^/, VI.,Teréz-körut 12. ( E ger.)  
1869 Sárközy Aurél, Pet tend, Fejérmegye.
1903 Sárközy István, Tükrös, u. p. Kis-Velencze,

Fejérmegye.
1897 Schell József b., /fc  K atalin , n. p. Tcngelicz,

Tolnamegye.
1892 Schönborn-Buchheim Károly gróf, TF/Wz, Renn-

gasse <f.
1906 Schönburg-Hartenstein János hg., Bucarest. 
1896 Schwarzenberg Alajos hg., Á szá r, Kisbér mellett.

(  Wien, I I I .,  Renmvcg 2 .)  
1892 Semsey László gr., Budapest, F /., Bajza-u. /7.

^ Semse, Kassa mellett.)
1887 Sennyey István br., Páczin f  Budapest, V I I I .,

Baross-utcza 8 .)
1899 Serényi Béla gr., Budapest, 1 7 ., Stefánia-ut 28.

( Putnok, Gömörmegye.)
1888 Serényi István gr., & 7 / ' d - Borsodmegye.

( B p ., V ili . ,  Szentkirályi-utcza 16.)
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1899 Sigray Antal gr., Bpest, IV ., Bristol szálloda.
( Iváncz u. p. Csákány, Vasmegye.) 

1895 Sizzo-Noris Kristóf gr., Adam ótz, u. p. M elcsitz,
Treues én megye.

1881 Simonyi Dénes, Szügy, per B.-Gyarmat.
1889 Sivó Jenő, Abony, Pestmegye.
1904 Solymossy Jenő br., Bpest, Fi, Hold-utcza I .

( Kis-Terene, N ógrádm .) 
1902 Solymossy Lajos br., Budapest, V , hold-u. 1

( Apatelek, Aradm egye.) 
1902 Solymossy Ödön br., Budapest, V , hold-u. I.

( Nagy-Lózs, Sopronmegye.) 
1892 Somssich Adolf gr., K ivadár, u. p. Nagyatád.
1894 Somssich Béla gr., Babócsa, Somogym.
1895 Somssich Géza gr., Kopaszhegy 71. p. Kadarkút. 
1885 Somssich Imre gr., Hetes, Somcgymegye.

( Pozsony, Dunasor 2 .)  
1906 Somssich József gr., München, Königinstrasse 22. 
1901 Somssich László gr., Hetes, Somogym.
1906 Somssich Tiham ér gr., Bpest, VI., rózsa-u. 4.6. 
1879 Somssich Viktor gr., Babócsa, Somogy megye.
1877 Springer Gusztáv br., Wien, I ,  Krügerstrasse /.
1896 Stojánovits György br., Germán, u. p. Nagy-

Zsám , Temesmegye.
1867 Szabó Miklós, f
1906 Szalay Imre, Budapest, V III., József-körut 35. 
1904 Szalay István, Budapest, I , Döbrentey-tér 6. 
1879 Szalay Péter, Budapest, V , Dorottya-utcza 12.

7
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1891 Szápáry Frigyes gr., Abony, Pestmegye.
(  Wien, Neuer M arkt N r. Q.J

1888 Szápáry György gr., N yír-A brdny , Szabolcsin. 
1906 Szápáry István gr., Alberti, 77. p. Alberti-írsa,

Pestmegye.
1858 Szápáry Iván gr., Budapest, IV ., magyar-u. / / .  
1901 Szápáry József gr., Debrcczcn, Rákóczi-u. S.
1886 Szápáry Károly gr., Lindenhof, bei Strass, Steierm.
1887 Szápáry László gr., Budapest, /U ,  szép-utcza 6.
1895 Szápáry Pál gr., Bpest, / /  ., redltanoda-u. S.

( Sorok- Újfalu, u. p. K is-Unyom , Vasmegye.)  
1885 Szápáry Péter gróf, Bpest, 7Tr , redltanoda-u. 17. 
1890 Szápáry Tibor gr., Ufe/7, Universitätsstrasse S.
1896 Szécsen Miklós gr., Róm a , Palazzo di Venezia. 
1887 Széchényi Aladár gr., Lábod, Somogyin.
1892 Széchényi Andor gr., f
i8.,o Széchényi Andor Pál gr.. Bpest, /F ., Zoldfa-u. 26. 
1900 Széchényi Antal gr., Boros-Sebes, Aradm .

( Bpest, V IIT ., Reviczky-u. 1 .) 
1857 Széchényi Béla gr., Budapest, / / . ,  Idnczhid-u. te.
1893 Széchényi Bertalan gr., Felső-Segesd, Somogyin.

(Bpest, IV .. Angol királynő szálló.)
1894 Széchényi Dénes gr., Horpács, Sopronmcgye. 
1896 Széchényi Domonkos gr., Nagy-Dorog, Tolnám.

( Bpest, V I I I ,  Főherczeg Sándor-u p .)
1889 Széchényi Emil gr., Vájsz ka , B  ácsmcgyc.
1861 Széchényi Ferencz gr., Somogy-Tarnócza.
1893 Széchényi Frigyes gr., Somogy-Tarnócza.
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i 882 Széchényi Géza gr., Visonta-Csokonya, Somogym. 
1857 Széchényi Gyula gr., Budapest, I ,  Uri-utcza 8.
1897 Széchenyi István gr., Bpest, F7 ., Esterházy-u. 75.

^ K dlm dncsa, Somogym.)  
1857 Széchényi Kálmán gr., Graz, Elisabethstr. 16.
1892 Széchényi Lajos gr., Nagy-Dorog , Tolnamegye.

( London, 5 . JK. ZÁ. Bclgrave Square.)
1900 Széchényi László gr., Z?/., IV .,A ngo l királynő sz.

(  Őrmező, Zemplénm.)
1898 Széchényi Manó gr., Sopron.
1901 Széchényi Miklós gr., Győr. Püspökvár.
i860 Széchényi Ödön gr., Konstantinápoly, Grand rue

de Per a 125.
1893 Széchényi Péter gr., R um , Vasmegye.
1892 Széchényi Sándor gr., Nagy-Dorog, Tolnamegye. 
1885 Széchényi Tivadar gr., Bpest, I V ,  Ang. kir. sz.

( Felsö-Lendva, Vasmegye)  
1900 Széchényi Viktor gr., Bpest., V I , Eötvös-u. 21.

( Sárpentele, u. p . Székesfejérvár.) 
1888 Szegedy Béla, t  
1872 Szegedy György, Acsád, Vas m.
1875 Széli Kálmán, Budapest, II ., Döbrentey-u. 16. 
1879 Szemere Miklós, Budapest, V I I I . , Pannónia sz. 
1878 Szemere Ödön, Stráczin , u. p. K is-K ürtös,

Nógrádm.
1903 Szent-Ivány Árpád, Budapest, I V ,  H ungária sz.

(  Sajó-Gömör.)
1904 Szent-Ivány Egon,Perlep,u.p.A.-M aróth,Barsm.

T
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1869 Szént-Ivány Oszkár, Bélád, u. p. Nagy-Herestyén,
Barsm .

1903 Szent-Ivány Tibor, Szatm dr , Somoskeőy-tanya. 
1896 Szent-Ivány Zoltán, Bpest, VI., Andrássy-ut 79. 
1882 Széntkereszty B.b., Árkos, u.p. Sepsi-Szt- György.

( Budapest, V III ., Hordnszky-u. I9.J  
1907 Szentkereszty Béla br. ifj., cirkos, u. p. S.-Szt.- 

György. ( Bpest, V III., Hordnszky-u. 15.) 
1902 Szentkereszty István br., B otfa lu , Erdély.
1885 Szereday Aladár, Szt.-Mihdlytelke, u. p. M agyar - 

Nádas, f  Bpest, V I , Munkácsy-u. 3 .)  
1878 Szilassy Aladár, Budapest, V I I ,  Wesselényi-u. 65*  
1891 Szitányi Géza, Budapest, V , nddor-u. 18. sz.
1874 Szitányi Károly, B ara ts, u .p . Dunaföldvdr.
1878 Szitányi Ödön, Bpest., I ,  Döbrentey-u. 8.
1895 Szmrecsányi Pál, Bpest, V , Sas-utcza / / .  sz. 
1907 Szontagh Jenő, Bpest, V I I ,  Damjanich-u. 18. 
1862 Szögyény-Marich László, Berlin.
1900 Sztankovánszky Imre, Bpest, I ,  Tdrnok-u. I .

( Szegszdrd, Tolnám.) 
1869 Sztankovánszky János, Budapest, I ,  Tdrnok-u. 1.

( Kajddcs, Tolnamegyc.)
1896 Sztáray Gábor gr., Bpest, I V ,  H ungária szálloda.

( Tárná, u.p. N .-M ihály.) 
1900 Sztáray Sándor gr., Budapest, V i l i ,  Rökk Szilárd- 

utcza 23. ( Nagy-M ihály, Zemplénm.)  
1906 Szüllő Géza, Bpest, I V ,  váczi utcza 73.

*) Az év végén kilépett.
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T

1898 Tallián Béla, Budapest, I V ,  Petöf-tér / .  sz.
(  Török-Kanizsa.)

1892 Teleki Adám gr., Maros- Ú jvár.
1905 Teleki Árvéd gróf, Bpest, V II., Royal sz.

( Drassó u. p. Koncza Alsó-Fejérmcgye.) 
1864 Teleki Domokos gr. id., f
1904 Teleki Domokos gr., Gernyeszeg, u. p. Sárom- 

Berke, Maros-Tordam. ( Budapest, /., 
Városma ,'or-utcza 28.)

1876 Teleki Géza gr., Budapest, V., József-tér 7.
1906 Teleki Géza gr. ifj., Bpest, / ., Városmajor-u. 28. 
1879 Teleki Gyula gr., Budapest, /F i,  szervita-tér 10.

( Révbér, Solt.)
1879 Teleki József gr., Budapest, /F i, szervita-tér 10.

(  Te tétlen, Pestm .)
1866 Teleki Károly gr., Kolozsvár, rózsa-utcza 5.
1885 Teleki László gr., Budapest, IV ., szervita-tér 10. 
1900 Teleki Pál gr., Bpest, V , József-tér 7.

^ Pribékfalva, u. p. Pa Hidegkút, Szatm árm .) 
1866 Teleki Sámuel gr., Bpest, V I I I ,  Esterházy-u. JO. 
1902 Teleki Sándor gr., Bpest, V il i . ,  muzeum-körut J l . 
1891 Teleki Tibor gr., Gyömrő (Bp.,IV.,szervita-tér IO.) 
1906 Than Albin, Bpest. V i l i ,  muzeum-körut </. 
1868 Than Károly, Budapest, V III ., muzeum-körut p. 
1895 Tholnay Regináid, Folyfalva , u.p. M .-Vásárhely.
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1892 Thorotzkai Miklós gr., Bpest,VII ,  Izabella-u. 83.
( Kernyesd, u. p. H átszeg.) 

1898 Thun-Hohenstein Ferencz gr., P rag  N r. 193/111. 
1900 Thurn Ernő gr., Marburg.
1893 Thurn-Taxis Miksa Egon hg., ( B a ltavár, V asm .),

P u sz t 1-Szent- Lőrincz.
1884 Thurn-Taxis Sándor hg., Laut sc hin , Böhmen. 
1906 Timon Ákos, Budapest, V III., Reviczky-tér /. 
1882 Tisza István, gr., Bpest, V I I ., Városligeti fasor3. 
1889 Tisza Kálmán gr., Bpest, V i l i ., Sándor-utcza i f .

(  Csegiid, B iharm .)
1900 Tisza Lajos gr., Bpest, V III., Sándor-u. ip.
1875 Tolnay Lajos, Budapest, IX ., üllői-út 19.
1881 Török József gr., Budapest, Fi, Pötvös-ter 2.
1880 Trautenberg Frigyes b., Moór, I'ehcrm.
1893 Trauttmansdorff Alajos gr., ITh?«, /., Opernring 19.
1901 Tränkei Arthur, London S  W. 23 Moor street,

Cadogan square.
1877 Türr István, Paris, 39 Boulevard Cur seil.

U

1875 Ugrón Gábor, Budapest, V I I I ,  József-körút31 b. 
1901 Üchtritz-Amadé Emil gr., Budapest, V III.,

Estcrházy-utcza 22. 
1871 Uchtritz Zsigmond b., Bpest, I V ,  magyar-u. 2<f. 
1892 Ürményi Bernát, Budapest, VI., Eötvös-utcza 39. 
1857 Ürményi Pál, Vtnvest, Aradmegye.
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1865 V ám béryÁrm in ,Bp .,IV.,Ferencz józse f-rakp .24. 
1892 Vay Ádám gr., ifj., Vaja, Szabolcsin.
1856 Vay Béla br., Budapest, I V ,  Angol királyné száll.

(Alsó-Zsolcza.)
1882 Vay Elemér br., Budapest, IV ., H ungária-száll.

( A.-Zsolcza, Borsodm.)
1879 Vay Tibor gr., Pátroha-Thass, Szabolcsmegye.
1902 Vécsey László br., Bpest, V i l i ,  Rökk Szilárd-u. 24.

( Sárköz, Szatm árm .)
1896 Vécsey Miklós br., Sárköz, Szatmárm.

( Bpest, I V ,  váczi-utcza J p .)  
1881 Vécsey Tamás, Budapest. V i l i ,  muzeum-utcza j .  
1854 Vermes Gábor, S za b a d ka i)
1897 Vigyázó Ferencz gr., Budapest, V I I ,  K ároly-

körút I . ( Rátóth, u. p. Vácz.) 
1843 Vigyázó Sándor gr., Bpest, V I I ,  Károly-körut 1. 
1878 Vizsolyi Ákos, Alsó-Pél, u .p . Kötesd.
1903 Vojnits Sándor, Bpest, IX ., Vámház-körut 11. 
1907 Vonwiller Alfréd, Paris, 14 R ue Piere Charron. 
1872 Vörös Kálmán, Budapest, IV ., váczi-utcza 66.

W
1907 W aldbott-Bassenheim Kelemen br., Debreczen,

Vilmos h.-laktanya. 
1905 W aldeck György gr., Tisza-Roff Jásznagykun-

szolnokmegye.

V

') Az év végén kilépett
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1895 Wass Béla gr., Szt-Gothard, ti. p. Czege,
Szolnok-Dobokam. ( Bpest, IX ., üllői-út I .)  

1880 Wass Jenő gr., Czege, Erdély.
1889 Wekerle Sándor, Budapest, /., Szentgyörgy-tér /. 
1887 Wenckheim Dénes gr., Bpest, /., Kelcnhegyi-ut 20.

( Doboz, m. p. B .- Gyula.) 
1886 Wenckheim Ferencz gr., Gdcsvdr, Nógrádm. 
1865 Wenckheim Frigyes gr.,Bpest, V III.,R eviczky-u .I. 
1893 Wenckheim Henrik gr., Wien, Wallebengasse /.
1890 Wenckheim István gr.y Nagy-Lévárd,Pozsony m. 
1897 Wenckheim József gr., Bpest, V i l i ’., Rcviczky-u. 1. 
1900 Wenckheim László gr., Bpest, V I I I ,  Reviczky-u 1. 
1900 Wenckheim Pál gr., Bpest, V I I I ., Reviczky-u. / . 
1907 W esselényi Ferencz b., Obrdzsa u. p. Tövis,

^ Kolozsvár.)
1889 Wesselényi Miklós b., Görcsön, u. p. Zilah.
1906 W ickenburg István gr., Fiume.
1900 Wickenburg Márk gr., Bpest, I 'IA n d rd ssy -ú t 83. 
1902 Wilczek Frigyes gr., Erdőkárt u. p. Nógrád-

Kdlló.
1890 WimpfTen Siegfried gr., 11 len , Hohen-Markt 8.
1891 WimpfTen Simon gr., Erd, Pestmegye.

( Budapest, V , Erzsébet-tér iS .)
1882 Windisch-Grätz Alfréd hg., Wien, Renngasse 12.
1883 Windisch-Grätz H. hg., Gonobitz, Post Planina,

Steiermark.
1906 Windisch-Graetz Lajos hg. Sárospatak.
1893 Wlassics Gyula, Bpest, I V ,  Duna-utcza /.
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1857 Wodianer A lbert b., Budapest, V I ,  gydr-u. 12.
1893 Wolkenstein Oswald gr., Bodrog-Keresztár,

Zemplénmegye..

Z

1907 Zaleski Jenő, Bpest, V I I I ., Baross-u. S. ( P-szt..
Teczlak u. p. Verseg, Nógrádm. j

1886 Zedtwitz Utz gr., M oravdn, Nyitramegye.
1887 Zichy Aladár gr., Budapest, V III.,Scitovszky-tér 2.

(  Vajta, Fehérm.}
1902 Zichy Andor gr., Bpest, Fi, Bdlvdny-utcza ig. 
1877 Zichy Ágost gr., Rób«, Schmiedgasse 10.
1881 Zichy Antal gr., Bpest, I V . , Angol királyné-sz..
1872 Zichy Béla gr., Budapest, V III.,m uzeum -utcza 15. 
1900 Zichy Béla Rezső gr., Bpest, V I ,  szegjii-u. J .

( Abaszéplak, A bau jm .)
1885 Zichy Ernő gr., B uzinka  per Kassa.
1894 Zichy Géza gr., Bpest, I V ,  koronaherczeg-u. 10.

( Tetétlen, u .p . K aba , H ajdúm .)
1873 Zichy Ferr. Manó gr., Bpest, I V ,  Magyar-u. 8—10.
1886 Zichy István gr., Hippolyt, 7/. p. Zichy-Ujfalu,

Fehérm_
1895 Zichv-Meskó Jakab gr., Bpest, VI.,Andrássy-út68.

( Bodókő- Váralja, A baujm .)
1874 Zichy János gr. (ujfalusi), Hippolyt, u .p . Zichy-

Ujfalu, Fejér m.
i860 Zichy János gr. (somogyi), Budapest, V I I I ,

muzeum-utcza /yy
8
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1893 Zichy János gr., ifj.,B udapest,V III.,vas-utcza  10.
f  N .-L áng , Fehérmegye.)

1862 Zichy József gr., Pozsony.
1893 Zichy Károly gr., B á rcza , Abanjm.
1886 Zichy Kázmér gr., Zichy-Újfalu, Fejérmegye. 
1901 Zichy László gr., Surd , u. p. Zákány, Somogym. 
1858 Zichy Nándor gr., id., Bpest, VITT., Scitovszky-tér 2.
1887 Zichy Nándor gr., ifj., Bpest, VIII.,Scitovszky-tér 2.

( Adony-Szabolcs, Fehérm .)
1863 Zichy Ödön gr., Surd , u. p. Zákány, Somogym. 
1899 Zichy Ödön gr. ifj., Budapest, /F i, Szemelweisz-

utcza p-. ( R é v , Biharmegye. ) 
1861 Zichy Paulai Ferencz gr., Czijfer, Pbzsonym.
1904 Zichy Ráfael gr., Zichyfalva) Fejérm.
1873 Zichy Tivadar gr., Budapest, V III., Vas-utcza 6. 
1904 Zichy W ladimir gr., Budapest, / / ' ,  Havas-u. 2.
1874 Zselénski Róbert gr., Bpest, VI., városligeti fasor 2.

(  Temes- Ú jfalu.)

A rendes tagok összes száma 688.



59

R E N D K Í V Ü L I  t a g o k .

(Lásd az alapszabályuk 11. §. 4-ik és j- ik  bekezdését.)

1904 Batthyány Béla gr. h. százados, Budapest,
/., Várpalota.

1902 Benz-Albcron Ottó br. százados, Budapest, I I . y
llona-utcza 6.

1907 Berg Herm ann br., h. kapitány, Bpest, V I I I . ,
József-körűt JO.

1907 Cappy A lbert gr. h. ezredes, Bpest, X ., Ferencz
József-laktanya.

1904 Cbernel Viktor h. százados, Budapest, V i l i i,
Ferencz József-laktanyai

1905 Chester Dyer Frank amerikai fokomul, Bpesty
V. Mária Valeria-utcza 15/a

1905 Clarke Seymour Frigyes angol kir. fokomul,.
Bpest, V I , Andrássy-ut 98. 

190b Derussi C. György, román k. fokomul, Budapest, 
V , Ferencz József-tér 5—6.

1906 Durrazzo Károly marquis, olasz kir. alkonzul,.
Budapest, V I ,  Nagy János-u. iA .

1907 De Fontenay vicomte franczia fokomul, Bpest,
V I ,  Aradi-u. 70.

1906 Jankovich Lajos, vk. őrnagy, Bpest, I ,  uri-tt. 4.8. 
*) Az év végén kilépett.

III .

8 ’



1904 Kielmansegg Eduard gr., h. főhadnagy, Bpest,
IV ., Irdnyi-utcza ló.

1906 László Elemér, korvettkapitány, Budapest, II.,
Lánczhid-u. 2.

1902 Lwoff Sándor orosz cs. főkonsul, Budapest, V ,
A rany János-utcza 24 +

1907 Mattioli Pasqualini Sándor lg., olasz kir. fő-
consul, Bpest, VI., H ungdria-szdlloda*

1906 Palkovics Miklós, vk. őrnagy, Budapest, V I ,
Nagy János-u. l  a.

1907 Palkovics Pál, vk. őrnagy, Budapest, VI.,
Nagy Jdnos-u. h a .

1906 Sárkány Jenő, h. kapitány, Budapest, I ,
uri-u. 48.

1903 Scherr-Toss Béla gr. h. százados, Budapest,
V III., külső kerepesi-ut 24.

1903 Straclborn W. orosz cs. konzulátusi titkár,
Budapest, V I I I ,  Szentkirdlyi-utcza ló. 

1897 Szirmay Sándor gr., százados, Bpest, X ., Ferencz
Jó zse f h. laktanya.

1905 Takács—Tolvay József gr. h. kapitány, Bpest,
I ,  kir. várpalota

1906 Uxküll-Gillenband Sándor gr., lov. tábornok,
Budapest, /., uri-u. 48.

1904 Wedel Botho gr., német cs. főkonsul, Bpest,
/., uri-utcza 66*  

A rendkívüli tagok száma 24.
*) Az év végén kilépett.

<5o
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I G A Z G A T Ó K

1907-BEN :

Hadik-Barkóczy Endre gr. 
Széchenyi Gyula gr.
Széli Kálmán

V Á L A SZ T M Á N Y I T AGOK;

Andrássy Géza gr. 
Andrássy Gyula gr. * 
Apponyi Albert gr. 
Barcsay Domokos 
Batthyány István gr. 
Bánó József 
Bezerédj Viktor 
Biró Lajos
Csekonics Endre gr.* 
Cziráky Antal gr. 
Darányi Ignácz 
Degenfeld Imre gr. 
Dessewffy Aurél gr.

Edelsheim Gyulay L. gr. 
Esterházy Béla gr. 
Esterházy Móricz gr. 
Fabiny Teofil*
Fáy Halász Gedeon 
Fejérváry Géza br. 
Festetics Pál gr. 
Festetics Tassiló gr. 
Ghyczy Béla 
Hadik János gr.
Halassy Pál 
Inkey Antal 
Jekelfalussy Zoltán

) Igazgató-helyettes
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Karátsonyi Aladár gr. 
Karátsonyi Jenő gr. 
Karátsonyi Kamillo gr. 
Károlyi László gr. 
Károlyi Mihály gr. 
Keczer Miklós i 
Kubinyi Árpád 
Losonczy Ödön 
Lossonczy Gyula 
Mailáth József gr. 
Nádasdy Tamás gr. 
Nákó Sándor gr. 
Odescalchi Géza hg.

Pallavicini Ede őrgr 
Pálffy Miklós hg. 
Prónay Dezső br. 
Révay Gyula br. 
Salamon Aladár 
Semsey László gr. 
Szabó Miklós f 
Szápáry Pál gr. 
Szemere Miklós 
Teleki Gyula gr. 
Vécsey Miklós br. 
Zselénski Róbert gr

P Ó T T A G O K :

Almásy Dénes gr. 
Justh Gyula 
Pulszky Géza (

Révay Simon br. 
Széchényi István gr 
Zichy Aladár gr.

Titkdr-pénztdrnok : Ilk Mihály.



E L H U N Y T A K

1 9 0 7 - B E N .

Bernáth Dezső 
Bottka Béla 
Brankovics György 
C^atáry Lajos 
Dessewffy Sándor 
Gosztonyi Kálmán 
Kárász Imre 
Károlyi István gr. 
Keczer Miklós 
Latinovits Albin

Máriaffy Dávid 
Nádasdy Ferencz gr. 
Pejacsevich Gábor gr. 
Pejacsevich Pál gr. 
Podmaniczky Frigyes br. 
Pulszky Géza 
Szabó Miklós 
Szegedy Béla 
Széchenyi Andor gr. 
Teleki Domokos gr. id,



1 9 0 8 .

I G A Z G A T Ó S Á G

Hadik Barkóczy Endre gr. 
Széchényi Gyula gr.
Széli Kálmán.

A V Á L A S Z T M Á N Y I  T A G O K

Almásy Dénes gr. 
Barcsay Domokos 
Batthyány Elemér gr. 
Batthyány Lajos gr. 
Bánffy György gr. 
Bissingen Ernő gr. 
Blaskovits Ernő 
Csáky Albin gr. 
Esterházy Ferencz gr.

Bezerédj Viktor 
Csekonics Endre gr. 
Esterházy Móricz gr. 
Jekelfalussy Zoltán 
Karátsonyi Aladár gi 
Karátsonyi Jenő gr. 
Kubinyi Árpád 
Losonczy Ödön

Lossonczy Gyula 
Mailáth József gr. 
Nádasdy Tamás gr. 
Nákó Sándor gr. 
Salamon Aladár 
Széchenyi István gr. 
Vécsey Miklós br. 
Zselénski Róbert gr

1908— 1909.

Esterházy Miklós hg. 
Ivánka Oszkár 
Károlyi Gyula gr.
Piret Lajos br.
Révay Simon br. 
Széchényi Béla gr. 
Üchtritz Zsigmond br. 
W enckheim  Frigyes gr. 
Zichy János gr. ifj.

1908— 1910
M Ű K Ö D É S I  I D E J É N E K  K I M U T A T Á S A .



Andrássy Géza gr. 
Andrássy Gyula gr. 
Apponyi A lbert gr. 
Batthyány István gr. 
Bánó József 
Biró Lajos 
Cziráky Antal gr. 
Darányi Ignácz

1 9 0 8 .

Degenfeld Imre gr. 
Dessewffy Aurél gr. 
Fabiny Teofil 
Festetics Tassilo gr. 
Ghyczy Béla 
Hadik János gr. 
Halassy Pál 
Károlyi László gr.

a z  1 9 0 8 - i k  é v i  k ö z g y ű l é s e n  k i l é p t e k ,

T E H Á T  AZ 1 9 0 9 -IK ÉVI K Ö Z G Y Ű L É S E N  ÚJBÓL  

M E G V Á L A S Z T H A T Ó K  L E S Z N E K :

Edelsheim-Gyulay L. gr. 
Esterházy Béla gr. 
Fáy-Halász Gedeon 
Fejérváry Géza br. 
Festetics Pál gr.
Inkey Antal 
Karátsonyi Kamillo gr. 
Károlyi Mihály gr. 
Odescalchi Géza hg.

Pallavicini Ede őrgr. 
Pálffy Miklós hg. 
Prónay Dezső br. 
Révay Gyula br. 
Semsey László gr. 
Szápáry Pál gr. 
Szemere Miklós 
Teleki Gyula gr.



A NEMZETI CASINO

ALAPSZABÁLYAI.



í. F E 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 
gyűlhelye, 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- i
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.

9’
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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.

4- *.

II. FE JE Z E T ,

A tagokról.

5-
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 megszüntettetik. Az 
eddigi foglalkozók rendes tagokul, az e czélra nézve 
megállapított jogok és kötelezettségek mellett, fel
vétetnek, ha ebbeli kívánságukat kinyilatkoztatják.

7- §■
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 értesíti ; ez értesítéssel együtt a Casino- 
íagságra vonatkozó kötelező nyilatkozatot aláírás 
végett neki m egküldi; a felvétel reá nézve azonban 
addig is, míg nevét a rendes névkönyvbe saját
kezű ig  beiktatja, kötelező marad.

6 .  § .
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10. §.

A felvételre szükséges szavazattöbséget 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 a,3-ad szótöbb
séget el nem nyert egyén fölött történik szavazás, 
az igazgatón kívül legalább 30 tagnak részvétele 
szükséges.

11. i

A belépő tagok kötelesek évi 240. kor. tagsági 
díjat hat évre terjedő kötelezettség mellett a Casino 
pénztárába befizetni. A felvétel első évében az és 
első negyedében felvett tagok 240 kor., a második 
negyedben felvettek 180 kor.-t, a harmadik negyed
ben felvettek 120 kor.-t, az utolsó negyedben belépett 
tagok pedig 60 kor.-t fizetni kötelesek. E kötelezett
ség a hat év lejártával megújítható vagy életfogy
tiglan elvállalható, vagy pedig 4800 kor. lefizetése 
mellett egyszersinindenkorra megváltható.

Az 1883-ik év márczius i-től lógva belépő min
den tag, a rendes évi tagsági díjon felül, a Casino- 
egyletbe való felvételekor egyszersmindenkorra afel- 
vételi díj fejében» 400 kor.-t 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, bogy a mennyiben azt 
ez idő alatt ki nem fizetné, a tagok névkönyvéből 
kitöröltetik. Ha ezen felhivásnak eredménye nem 
lenne, az illető a választmánynak történt bejelen
tés után a tagok névkönyvéből kitöröltetik.

Ezen 400 kor. 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 240 kor.-ban állapítta- 
tik meg, azon kedvezménynyel, hogy azt előleges 
60 koronás negyedéves részletekben fizethetik le, és 
hogy az áthelyeztetésöket követő évnegyedtől kezdve 
tagsági kötelezettségük és ezzel szemben tagsági 
joguk is megszűnik.

A külállamok képviseletéhez tartozó egyének 
eme 400 kor. felvételi dij fizetése alól hasonlóképen 
kivétetnek, a 240 kor. tagdijat azonban egy összeg
ben tartoznak lefizetni.

A Casino 1868 május hó 3-ikáig bezárólag felvett 
tagjainak azon joga, hogy 126 kor. évi tagdíjat fizet
nek, vagy azt egyszersmindenkorra 2400 kor. lefize
tésével megválthatják, valamint szintén az 1881. év
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február 28-ig felvett tagok azon joga, hogy éven- 
kint 200 kor. tagdíjat fizetnek vagy azt 4000 kor. 
lefizetésével egyszersmindenkorra megválthatják, 
tovább is változatlanul fentartatik.

1 2 . §.

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 az 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 i-től, a Budapesten kívül 
lakók pedig mindenkor julius i-től számítva tar
toznak 6°/0 késedelmi kamatot fizetni.

Ha valamely tag tagdíjaival 3 éven át hátralék-
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ban marad, azt a választmány az igazgatóság javas
lata alapján a tagok sorából ki törli. Az ilyen már 
egyszer kitörölt, illetve kirekesztett tag fölvételre 
többé nem ajánlható.

1 4 . §•

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.

10
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III. FEJEZET.

A vendégekről és vendégtagokról.

17- $.
A magyar állam lakója csakis rendes tagul vehető 

fel. Megengedtetik azonban, hogy valamely tag 
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 kívánná a Casi- 
nót látogatni, köteles az igazgatóságtól erre enge
délyt kieszközölni és egy hóra szóló vendég-jegyet 
60 koronával váltani. Egy hónapon túl terjedő idő
tartam ra 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 tartam a alatt
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havonkint előre fizetendő 60 koronával 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 
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 közgyűlésről.

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.

IO1
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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.

22. §.

Közgyűlésen szavazatjoggal csak a rendes tagok 
bírnak.

21. §.

A  közgyűlés tárgya i .

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.
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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 
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.

Ha az előző évi igazgatóságnak valamelyik tagja 
az igazgatói tisztre való megválasztatását el nem 
fogadná, vagy arról időközben lemondana, tekintet
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nélkül a választmányi tagok teljes számára, három 
évi hatálylyal, ülési és szavazati joggal, a rendes 
választmányi tagok közé soroztatik.

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 
jóváhagyás végett tett előterjesztése ;

26. §.
a költség-előirányzat megállapítása ;

27. §.

a Casino fejlődésére s gyarapítására vonatkozó, 
nemkülönben 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 m ellett ily 
nemű indítványok ezen út mellőzésével nyujtat-
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nának be a közgyűléshez, azok a választmányhoz 
utasítandók, mely azt tárgyalván, a mennyiben 
szükségesnek mutatkoznék, rendkívüli közgyűlés 
összehívása iránt intézkedik, az esetben pedig, ha 
azt szükségesnek nem tartaná, jelentését a leg
közelebbi rendes közgyűlésen m utatja 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 
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 k ihirdetett hatá
rozatok a meg nem jelent tagokra nézve is feltét
lenül kötelezők.

3°- §•

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



So

V. F E JE Z E T .

Az igazgatóságról.

31. §.

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

32. i

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.

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
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felügyelni; e végből az igazgatóságnak nemcsak 
joga, de kötelessége is a tagokat az általuk -netalán 
elkövetett rendetlenségekre figyelmeztetni.

37- §■
A folyó ügyek közvetlen vezetésével, valamint 

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

38. §.

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

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

Az igazgatóság köteles az intéző igazgató által 
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-

i i
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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 nyilatozat 
beérkezte, nemkülönben az arra kiszabott határidő 
válasznélküli eltelte után, vagy ha a kirekesztetni 
indítványozott tag holléte három hónap alatt kitud
ható nem volt, a három hónap elteltével az illető 
kirekesztési ügy az igazgatóság által a választmány 
elé terjesztendő és e czélra annak különös meg
jelölése mellett, hogy tagkirekesztés forog szóban, 
a választmányi ülés egybehívandó. Ily ülésre a vá
lasztmányi tagok az ülést megelőzőleg legalább hét 
nappal és posta útján ajánlott levélben hívandók meg.

Az igazgatók tagkirekesztési ügy tárgyalásánál 
magukat nem helyettesíthetik. Hogy azonban ezen
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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 m iatt 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.

c)  Utalványoz az előirányzat korlátain belül 
minden kiadást, bármely összeg erejéig, 600 kor. 
erejéig pedig az előirányzat határán túl is, saját 
felelősségére utalványozhat.

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

e)  Intézkedik a közgyűlési határozatok és az egy
leti tagokat érdeklő egyéb intézkedéseknek h ír
lapok útján közhírré tétele, valamint az évkönyv 
szerkesztése 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.

ír



84

VI. F E JE Z E T .

A választmányról.

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 :

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
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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.

42. §.

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 2/3-ad szavazattöbbséget nem
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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.

43- ■§■
A hivatalnoki személyzet kinevezése és elbocsátása 

ránt rendelkezik.
44- *•

Meghatározza a hivatalnoki, valamint a szolga
személyzet fizetését és a vendéglős járandóságát.

45- i
Felügyel és ellenőrködik a folyó ügyek igaz

gatása, továbbá az egyleti vagyon és jövedel
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.
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48. §•
Elébe terjesztendők 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- §•
Különös hatásköréhez tartozik az egyleti ház

szabályok és házrend alkotása, esetleg módosítása, 
egyáltalában minden oly ügybeni intézkedés, mely 
ezen alapszabályok értelmében a közgyűlésnek vagy 
az igazgatóságnak fenn nem tartatott.

5 1- §•
A válaszmány határoz új tagok és vendég-tagok 

felvétele felett, az ezen alapszabályokban kimondott 
alapelvek szem előtt tartásával.

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.

VII. F E JE Z E T . 

Zárhatározatok.

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-
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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/?-dának részvétele mellett, 
9/ I0-ed szótöbbséggel hozassák.

12
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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 játék
jegyekkel játszhatnak, miként azt a házszabályok 
vonatkozó szakaszai előírják. A bon m ellett vál
to tt játékjegyeket köteles a kiállító a játékot 
követő nap déli 12 órájától számított 48 óra alatt 
készpénzzel beváltani, mit ha elmulasztana, a k i
rendelt casinoi közeg köteles azt az egyleti t i t 
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.
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’j ' jO ’jo / '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.

(P. H.)

12 '
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H Á Z S Z A B Á L Y O K .

I. F E JE Z E T .

A közgyűlésről.

1. i
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.
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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 választmányról.

7- i
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 leközelebbi ülésnek bemutatja, s egyáltalában 
a választmány és igazgatóság által reá bizott 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 bizottságokat 
választja és azokat jóváhagyás végett a közgyűlés
nek előterjeszti, úgym int:

a )  egy héttagú szavazatszedő és összeszámító 
bizottságot;

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

c)  leltári bizottságot három tagból ;
d)  egy tizenhét tagból álló könyvtári bizottságot;
Ezen kivül a választmány saját hatáskörében,

az intéző igazgató javaslatára választ :
e)  egy 9 tagból álló játék-bizottságot, és
f )  egy 3 tagból álló szivar-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 :



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
iveket 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 meghívja.

14. §•
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.

1 5 .  i

A Casino vagyonáról két leltár vitetik, az egyik 
példány az igazgatással megbízott igazgatónál, a 
második példány pedig a levéltárban őriztetik.
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16. §.

Minden új szerzemény, a vételár kitételével, azon
nal mindkét példányba bevezetendő.

17. i
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
r3
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költségvetéshez alkalmazkodni, a mennyiben pedig 
azon előre nem látott szükség esetén túllépne, a 
különbözetet a számadások felülvizsgálására kikül
d ö tt bizottság előtt tételenkint felvilágosítani éso ö
indokolni tartozik.

2 0 .  §.

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.

2 1 .

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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23. §.
E végből sáját kebeléből választott elnöke felhívá

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

24. i

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

VI. FE JE Z E T .

A já ték - és sz iv a r-b izo ttság  h a tá sk ö re .

25- §■
A játék-bizottság megállapítja, illetőleg a fel

merülendő szükségletekhez képest módosítja a 
már létező játékszabályokat, eldönti a játék köz
ben felmerülhető elvi kérdéseket, utasításokat ad 
a komornokoknak játék közben a pénz- és kártya
kezelésre, illetve az elszámolások mikénti lebo
nyolítására nézve.

Halasztást nem tűrő vitás kérdésekben, melyek 
a már fennálló szabályok értelmezéséből merül
hetnek fel, a bizottságnak épen jelenlevő tagjai

I 3'
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esetleg tagja is dönthet, de kötelesek a kérdésnek 
mikénti elintézését, a bizottság legközelebbi ülé
sén — hol legalább bárom tag jelenléte szüksé
ges — jóváhagyás végett bejelenteni.

Az érvényben levő játékszabályok módosítása 
vagy megváltoztatásához, a választmány jóvá
hagyása kikérendő, hova a bizottság javaslatai az 
igazgatóság útján terjesztendők fel.

26. §.

A szivar-bizottság feladata a szivarkezelés fölötti 
felügyelet s a Casinónak szivar- és czigarettekben 
levő értékeinek, valamint az ebből folyó jövedel
meknek ellenőrzése, mely okból évenkint legalább 
egyszer az egyleti titkár közbenjötte mellett, a keze
lésről vezetett anyag- és pénztári számadást meg
vizsgálni, illetve a szivarkészletet leltárilag átvizs
gálni s arról a választmánynak jelentést tenni 
köteles.

A bizottság mellé egy segédhivatalnok van mint 
szivarkezelő rendelve, ki a bizottság utasításai 
értelmében eszközli a megrendeléseket, vezeti a 
pénz- és anyagszámadásokat, a beszerzett sziva
rokat árusítás végett a személyzetnek kiadja, az 
árusítással megbízott személyzettel a leszámolá
sokat megejti, s általában végrehajtja mindazon 
utasításokat, melyeket a bizottság a szivarkezelés 
érdekében hoz, A kiadott szivarok eladási árát, a
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választmány ez irányú határozatainak megfelelően, 
a bizottság állapítja meg.

2 7 .  §.

Eme bizottságok saját kebelükből választanak 
elnököt és jegyzőt. Az elnök az ülések össze
hívásáról intézkedik, de szükség esetén a Casino 
intéző igazgatója is összehívja a bizottságot.

Mindezen bizottságok üléseikről jegyzőkönyvet ' 
vezetnek, s a mennyiben üléseiken az intéző igaz
gató sem személyesen, sem helyettese útján nem 
lett volna jelen, jegyzőkönyvüket az intéző igaz
gatónak tudomás és hozzájárulás végett bemutatni 
kötelesek ; m iért is eme bizottságok határozatai 
csak akkor lesznek végrehajthatók, ha az intéző 
igazgató azokhoz hozzájárult. A mennyiben a 
bizottság határozata az intéző igazgató hozzá
járulását nem nyerné meg, a bizottságnak joga 
van az ügyet a választmány elé terjeszteni.

VII. F E JE Z E T .

Az igazgatók hatásköréről.

2 8 .  §.

Az igazgatók, s névszerint az intéző igazgató 
jogai és kötelességei az alapszabályokban meg- 
állapítvák.

Ezek értelmében :
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Az igazgatók, névszennt az intéző igazgatónak 
az alapszabályok 38. §-a értelmében kötelessége 
esetleg a tagokat az általuk netalán elkövetett rend
ellenességekre figyelmeztetni, a hivatali és szolga
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.

3°. §.

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

31. §.
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 kész- 
pénzbeli 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.

2 9 .  §•
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32. i

A kártyáknak nagyban beszerzése és eladása iránt 
szintén az intéző igazgató intézkedik.

33- § •

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 készpénzben 
fizetendők.

34- §■

Kivételes esetekben, csekélyebb összegű adós
ságok rövid időre eltűretnek, ezen adósságok azon
ban ugyanazon egy tagnál, bár több személy által 
hiteleztessenek is, összesen 200 koronát meg nem 
haladhatnak.

35 - § •

Azon esetben, ha valamely tag ezen nem enge
délyezett, csak m egtűrt hitelt 200 koronánál 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 mtőlevél kézbesítésétől számított
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14 nap alatt ki nem egyenlítené, a Casinóból 
kizára tik.

36 . i
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.

V ili. F E JE Z E T .

A já ték szab á ly o k .

37- § •

A Casino tagjai csak készpénzzel, vagy a komornok- 
nál váltott játékjegyekkel játszhatnak.

Magán bon-okkal játszani tilos.

38. §•
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.

39- $•
Kik játékjegyeiket készpénzen veszik, azok a játék 

folyama alatt játékjegyeikért készpénzüket bármikor 
visszakaphatják.



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.

41. §•
Minden casinói tag — kivéve a kiskorúak és 

esetleg gondnokság alatt állókat — játékközben a 
komornoknál 5000 koronáig terjedő hitelt vehet
igénybe.

42. §.
Ha valamely tag játékból eredt kötelezettségei

nek eleget nem tett, addig, míg azt nem rendezi, 
sem bon-nal, sem készpénzzel nem vehet részt a 
iátékban.

43 - § •

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

44. §•
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

tc>5

40- §•

14



igazgatónak jelentést tesz. Ha az adós, a kifüggesz
téstől számított 3 nap alatt sem egyenlítené ki 
tartozását, az igazgatóság az illető adóst a Casino 
tagjainak névsorából törölteti, mely tényt a választ
mánylegközelebbi ülésében tudomás végett bejelent.

45 - § •

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

4 b - § •

A hozom vagy crayon s általában minden fede
zetlen játék a Casino helyiségeiben szigorúan 
tiltatik. Ha eme szabályt valaki netán áthágná, 
első ízben a játékbizottság elnöke, vagy távol
létében annak helyettese az illetőt levélben figyel
mezteti eme játék tilalmas v o ltá ra ; másodízben 
nevét a Casino hirdetési tábláján 3 napra kifüggeszti, 
s ez idő alatt az illető semminemű játékban részt 
nem vehet ; azon nem várt esetben pedig, ha 
valaki harmadszor is megszegné a fedezetlen 
játékra kiszabott tilalmat, a játékbizottság elnöke 
az ügyet, további eljárás végett a válaszmány elé 
terjeszteni köteles.

io 6



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.
14'
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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’

9- §•
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.

7-  §•

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. §.

A tagok, a Casino bútorai és egyéb felszerel
vényei kímélésére figyelmeztetnek.
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12.  i

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.

A z  1895 február hó 16-án, 1896 február 10-én, 
valamint az 1901 okt. hó 28-án tartott választmányi 
ülés határozata folytán a kártyadijak következők:

P iq u e t és m ag y a r k á rty a .

Esti io óráig ... .. .  ... ... .. .  .. .  .. .  3 kor.
io —i-ig ... . . .  ... ... ... ... 4 «

i —3-ig — — — - -  — - 8 «
3—5-ig — -- — — — — 16 «

W h is t.

Esti io óráig ...  ... ... ... ... . . .  ... 4 kor.
io —i-ig ...  ... .. .  .. .  ... ... 6 «

1 —3-ig -  - - — — — -  — io *
3 —5-ig — — — — — — 16 «

T arokk .
Esti io óráig ... ... ... ... ... ... ... 6 kor.

io i-ig ... .. .  ... ... ... .... 8 «
i—3-ig— — — — — — — 12 «
3—5-ig — — — — — — 20 «
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B esig u e .

Ej fél után 3-ig ... — ... — ... — 8 kor.
Ejfél után 3-tól—5-ig ...  _ .. .  . . .  20 «

Q uinze.

Éjfél után 3-ig fejenkint .. .  . _ .. .  ... 10 kor.
Éjfél után 3—5-ig « ... ... ... _ 20 «

P ocker.

Éjfél után 3-ig fejenkint .... ... . . .  10 kor.
Éjfél után 3—5-ig « ... ... . . .  .. 30 «

E c a rté .

Éjféli i-ig fejenkint... .. .  . . .  ... ... 2 kor.
1— 3-ig « — — — — ^5 «
3—5-ig « — ... . . .  ... ... 50 «

R am sli és F e rb li.

Éjfél után 3-ig fejenkint ... ... .... 4 kor.
Éjfél után 3—5-ig ,( — ... ... .. .  10 «

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

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

A Casino színházi ülőhelyei, a színházi napi ár
folyam szerint bocsáttatnak a rendes tagok rendel
kezésére.
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A  panasz- és indítvány könyv.

1 3 .  § .

A Casino írótermében panasz- és indítványkönyv 
van letéve.

14. S .

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. h .

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 sajátkezüleg be
jegyzendők és intézkedés végett a legközelebbi 
választmányi ülés elé terjesztendők.



F Ü G G E L É K .

Tudnivalók.

1.

Az egyesület az 1907-ik évben 3 tiszteleti, 688 ren
des és 24 rendkívüli, összesen tehát 715 tagot szám
lált kebelében.

2.

Az 1868-ik év május 3-án tartott 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-
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rátának el nem rendelése miatt övéit, barátait vagy 
csak cselédeit is minden ellátmány nélkül hátra
hagyni. Ez okból mi alólírtak végakaratainkat jó 
eleve el fogjuk rendelni. Minthogy azonban alig 
lehet kellemesebb és megnyugtatóbb érzés egy 
nemes keblű férfira nézve, m int 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 szerin t: 
Széchenyi István,2 Bánffy Pál, Fáy András,

1 A végrendeleti aláírás szövege az 1854-ik január 26-iki 
közgyűlés határozatából a következő záradékkal toldatott 
m eg: «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 emlék
serleget hagyományozott a Nemzeti Casinónak, azon óhaj
tással, hogy e serleg a legjobb magyar borral töltve, emlé
kére évenkint üríttessék ki. Az 1864-ik évi január 30-án

!5
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Dercsényi Pál, Jankovich Antal, Orczy Lajos, 
W enckheim Béla, Pregárd János, Lipthay Béla,3 
Szilassy József, Wesselényi Miklós, Jósika Miklós, 
Marczibányi Lajos, Dessewffy Aurél,4 Baldácsi 
Antal, Andrássy György, Benyovszky Péter, 
Waldstein János,5 Daruváry Jankovich Izidor, 
Földváry Lajos, Földváry Antal, Niczky Sándor, 
Atzél József, Miller Antal, Orczy László, Podma- 
niczky Lajos,6 Kendelényi Károly, Festetich Vincze,

tartott közgyűlés erre jegyzőkönyvi liatározatkép mondotta 
k i: «hogy a Nemzeti Casino e díszes művű serleget örök 
időkig oly becses kincse gyanánt őrzendi, melyre, mint az 
egylet dicső nevű alapítójának végrendeleti megemlékezésére, 
a dicső utódok is hálás kegyelettel fognak tekinteni, továbbá, 
hogy e serleg legjobb magyar borral töltve évenkint a köz
gyűlés hetében tartandó lakoma alkalmával a dicsőült em
lékére ürítendő.» — Az első ünnepélyes lakoma 1864-ik évi 
február i-én tartatott m eg; a serlegürítés előtt id. báró 
Wenckheim Béla mondott emlékbeszédet.

3 Báró Lipthay Béla 1883-ban egy művészi becsű albumo: 
ajándékozott a Casinónak, melybe a Széchenyi-lakomákon 
tartatni szokott emlékbeszédek gyűjtetnek össze.

4 Gróf Dessewffy Aurél fentebbi Ígéretéről még több 
évvel halála előtt elkészített végrendeletében megemlékez
vén, válogatott munkáiból álló könyvtárát a Nemzeti Casino 
egyesületének hagyományozta.

5 Gróf Waldstein János egy jeles művész által festett 
(ismeretlen) női arczképet ajándékozott a Casinónak.

6 Báró Podmaniczky Gyula megemlékezvén Báró Pod- 
maniczky Lajos ezen aláírásáról, 1900-ban egy csinos mun
kájú kis antik ezüst serleget adott át a Casinónak «Br. Pod
maniczky Lajos hagyománya» felírással-
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Boh us János, Tasner A n ta li Rosti Albert, Szabó 
János, Szápáry Antal, Ürményi József, Beniczky 
Lajos, Farkas Gábor, Bezerédj István, Láng Ignácz,7 
Weisz Bernát,8 Széchényi Béla gr.9

Továbbá megemlítendő, hogy ekkoráig a Casino 
házvételére tagdíjváltságul aláírt 1200 forintnyi köl
csönöket haláluk esetére az intézetnek engedték s ez
által magukat a tagdíj fizetés 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., Festetics György gr., Festetics Tasziló gr., 
Gyürky Ábrahám gr., Inkey István br., Inkey József 
br., Jankovich László, Karátsonyi Guidó gr., Lipthay 
Béla br., d’Orsay Emil gr., Pálffy János gr., Podma-

7 Tasner Antal és Láng Ignácz urak a Nemzeti Casino 
könyvtárát több becses munkával gyarapították.

8 Weisz Bernát úr szt. Erzsébet életét ábrázoló díszes 
és felette becses könyvet hagyományozta a Nemzeti Casino 
könyvtárának.

9 Széchényi Béla gr. 1876-ban Deák Ferencznek Györgyi 
Alajos által megfestett életnagyságú képét ajándékozta a 
Casinónak

Hollán Ernő úr egy ezüst tálczán nyugvó kristályüveg 
tentatartót, egy úti iródobozt és egy angol hadászati mun
kát két kötetben hagyott emlékül a Casinónak.

Latinovits Albin úr 1907-ben egy kis asztallá alakított, 
igen szép amethyst fészket hagyott emlékül a Casinónak.

l5



niczky Frigyes br., Somssich Pál, Széchenyi Béla gr., 
Széchenyi Imre gr.,Wenckheim 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 g r . ; Ferencz József 
braganzai herczeg ő Fensége és Mikes Ármin gróf 
pedig ezen kötelezettségüket 4800 koronával vál
tották meg ; — végül br. Majthényi László úr 104. 
számú N. Casinói 1000 frtos kötvényét halála 
esetére a Casinónak adományozta, fentartván maga 
részére a kamatoknak életfogytiglani haszonélvezetét.

6

Zichy Jenő gróf a Casino iránti érdeklődésé
nek az által adta kiváló jelét, hogy Pállik Béla 
festőművész által megfestette Széchenyi István gr. 
lovasképét, s azt a Casinónak felajánlotta. A kép 
leleplezése 1896. évi április 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.

A nemes Gróf chinai tanulmányútjában sem fe
ledkezett meg egyesületünkről, s ez alkalommal egy 
nagy értékű — a Ming-dynastia korából származott — 
vázát hozott, illetve ajándékozott a Casinónak.
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Andrássy Tivadar gróf, megemlékezvén a Casino 
1893. évi közgyűlésének azon határozatáról, melyet 
a koronázás negyedszázados évfordulója alkalmából 
hozott, mely «dicső emlékű gróf Andrássy Gyula 
arczképét a Casino részére megfestetni rendelte» — 
nagynevű atyja arczképének megfestését magára 
vállalta, s a Benczúr Gyula festménye után Knop 
Imre által megfestett életnagyságú képet az 1899. 
év tavaszán a Casinónak ajándékozta ; a kép a 
Széchenyi-teremben nyert elhelyezést.





A SZÉCHÉNYI LAKOMÁKON 

TARTOTT EMLÉKBESZÉDEK 

GYŰJTEMÉNYE.

VTI.





NEGYVENNEGYEDIK LAKOMA.
1907. évi február hó 3-án.

Szónok: Gróf Esterházy Móricz.
Uraim !

A realizmus korát éljük. Volt az emberiség fej
lődésében oly korszak, a midőn misztikus felfo
gással a jövendő titkát kutatták, a mikor csillagok
ból, égi jelenségekből jósoltak és elhatározásukat 
ehhez mérték.

Ma, a XX. században, az exakt tudományok korá
ban, nem annyira a jövendőt fürkésszük, mint 
inkább a jelen helyes megértésére kell iparkod
nunk, nem égi tünemények után irányítjuk cselek
vésünket, hanem földi jelenségek felé fordul tekin
tetünk, s ezeket bonczolva, e jelenségek megisme
résére törekszünk. Nem a végtelenségbe révedez 
tekintetünk, hogy tetteinknek irányt találjunk, 
hanem a konkrét viszonyokat nézzük és vizsgál
juk ; ma, tisztelt Uraim, a meglevőből akarjuk a 
leendőt előkészíteni és fejleszteni, s a jelenből a 
jövendőt kialakítani és biztosítani.

*
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Uraim ! Alapítónk iránti kegyeletből gyűlvén itt 
egybe, emlékét ünnepeljük Széchényi Istvánnak, 
ki már annyi évvel ezelőtt a jelen helyes felisme
résében látta a biztos haladás előfeltételét, kinél 
alaposabban tán senki sem törekedett megismerni 
tulajdon korát, a ki — midőn a fejlődés ösvényére 
vezeté népét, nemcsak a czélt jelölte meg, hanem 
ismerve kora közállapotát, számolt a lávolsággal, 
mely a czélt az elindulás pontjától elválasztotta.

És ha ma körültekintünk, követve alapítónk pél
dáját, nem-e hasonló képet látunk, m int Széchényi 
korában ’ Az ország ma is nagy feladatok, gazda
sági átalakulás előtt áll. Látjuk, hogy ma a társa
dalmi kérdés felújítja a széttagoltságot, az ellentétes 
érdekcsoportosulást, a melyek oly bénítólag hato t
tak Széchényinek az erők egyesítését czélzó törek
vésére. Mindig a különböző álláspontok küzdelmé
ből alakul a fejlődés iránya ; de megoldást elérni 
nem lehet sem a hatalom önkénykedése által, sem 
szélső jelszavak időelőtti hangoztatásával.

A kövér kalászt termő Alföld a magyar hazája. 
Az alföldi izzó napsugár gondolkodását csapongóvá 
hevíti, tápot ad képzeletének, és agyát fogékonynyá 
teszi a legnemesebb ideálok, de a legnagyobb szélső
ségek befogadására is. Azért arathat könnyű, de 
kétes értékű sikert az, a ki túlzó jelszavakkal akarja 
a közvéleményt irányítani.

A társadalmi probléma jegyében újra föléledt



123

széttagoltságot látva, önkéntelenül is eszünkbe ju t 
Széchényi tanítása, hogy az ország ereje és önálló
sága — gazdagságától, gazdagsága társadalmi érzé
kétől és kulturfokától függ, hogy a műveletlenség 
és szegénység a legnagyobb ellensége, — szerinte 
félelmes az, m ert a szolgaságba hajt.

U ra im ! Casinónk megtisztelő parancsa folytán 
én vagyok hódolatunk kifejezője Széchényi emléke 
iránt. Teljes tudatában vagyok annak, hogy még 
oly korban állok, a melynek gyakran és joggal 
vetik szemére a tapasztalat hiányát. Tudom, nélkü
lözöm a patinát. De e körülmény, e hiány sem 
nekem, sem kortársaimnak akadályul, de még m ent
ségül sem szolgálhat arra nézve, hogy meggyőző
désünk. melyet követnünk, ideálunk, melynek meg
valósításáért küzdenünk, kötelességünk, melyet tel
jesítenünk kell, — ne legyen.

És ma, tisztelt Uraim, midőn a munka szabad
ságát hirdetik, midőn a munkákra való jogot lázasan 
hangoztatják, ne feledkezzünk meg a munka köte
lességéről. Ne rettenjünk vissza attól, hogy a 
munka a maga részleteiben reális, m ert ép e 
reálítás leküzdésében van az ideálizmus legszebb 
diadala.

Széchényi végrendelete, hagyatéka nemcsak abból 
áll, hogy itt évenkint lakomára gyűljünk, nemcsak 
abból, hogy az ő alkotásait magasztaljuk, művei
ből vett idézeteknek tapsoljunk, de e mellett tűrjük

16*
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azt, hogy akárhány mondása, nielylyel 70—80 éve 
tettre sarkalta, cselekvésre buzdította a «szunnyadó 
magyart», még ma is aktuális legyen.

Emelem e serleget első sorban nagy alapítónk 
emlékére, ki nemzetének kötelességtudó munkása 
volt. Nem m erengett el a múlton, visszasírva letűnt 
dicsőségét, keseregve régi szenvedéseinken, hanem 
hinni tudott, remélni mert, bízott nemzetének jövő
jében, evolucziójában, fejlődési képességében, — 
de mert ezekben bízott, tudatában volt hazája 
fejletlenségének.

Emelem továbbá e serleget az őt követő össze
tartó munkásokra, a kik szem előtt tartják, hogy 
Széchényi mindenkor a számító ész vezetése mel
lett az időszerűség és keresztülvihetőség biztos 
medrében haladt, a fantáziát, a költészetet, a szép 
szót a bevégzett mű dicsőítésére hagyva.

De ne feledkezzünk meg arról sem, hogy Széchényi, 
kinek egyik főtörekvése az volt, hogy a korában 
széttagolt, tespedő népből összetartó, egységes, élet
erős és mindenek felett magyar nemzetet alkosson, 
viszont e nemzetnek szánta a magyar állam sorsá
nak irányítását, ne feledkezzünk meg szavairól : 
«hazánk dicső kifejlődése, ha csak mi magunk 
nem rontjuk meg azt, bizonyára be fog következni».



GRÓF ZSELÉNSKI  RÓBERT
intéző-igazgatónak

az 1907. évi január hó 27-én tarto tt közgyűlésen 
m ondott búcsúbeszéde.

Tisztelt közgyűlés.

Midőn hat évvel ezelőtt az 1901-ik évi közgyűlés 
engem intéző igazgatónak megválasztott, kijelen
tettem, miszerint nehezen birom magamat reá szánni 
e megtisztelő állás elvállalására, m ert nem tudom, 
hogy számtalan egyéb elfoglaltságom m ellett képes 
leszek-e a casino ügyeinek elég időt szánni.

Ha e hat év alatt nem tudtam mindég megfelelni 
a kivánalmaknak, ez nem igyekezetemen, hanem 
nagy részt azon múlt, hogy nem találtam mindég 
elég időt arra, hogy minden követelménynek eleget 
tehessek.

Igazgatóságomnak egész tartama alatt a követ
kező három czél felé törekedtem : megszabadulni 
az adósságoktól, a casino beléletét olcsóbbá tenni, 
végre úgy az étkezés valamint a berendezés szín
vonalát fönntartani, ha lehetséges emelni.
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Az adósságoktól, vagyis azon békóktól, melyek 
úgy az egyesek mint az intézmények szabad moz
gását gátolják, megszabadultunk. Kifizettem a betáb
lázott adósságokból még fönnmaradt volt 136.992 
korona tartozást és a 208.000 koronára rugó függő 
adósságot, összesen tehát 344.992 koronát.

Most adósságmentesek vagyunk.
A casinoi beléletnek olcsóbbá tételéhez azzal 

járultam , hogy javaslatomra a választmány leszál
lította a szabott áru reggelik és ebédek árát, meg
szüntette a kenyér és szolgálati pénzt és díjtalanná 
tette az alsó étkező szobákat a casinoi tagok és 
családtagjaik számára.

Előbb em lített újítások azon tagok előnyére kik 
a casinoban megfordulnak, étkeznek, kerek szám
ban kifejezve magamat, egy összesen évi 12.000 
koronát képviselő megtakarítást jelent.

Hogy olcsó és jó bor biztosíttassák a casinoi 
tagok számára kikötöttem a vendéglősseli szerző
désben, hogy a casino igazgatósága két hazai és 
két külföldi bort beszerezhet, melyeket saját közegei 
által kezeltet és palaczkoztat és azután átad a 
vendéglősnek, ki azokat 10% haszon hozzáadása 
után fölszolgálja a tagoknak.

A casinoi étkezés valamint berendezés színvona
lának fenntartása, emelése érdekében kerestem és 
találtam egy megfelelőbb vendéglőst és eszközöl
tem átalakításokat a casino belső berendezésén.



Nagyon hiányzott egy szoba, melyben az inasok 
tartózkodhattak. Rendelkezésükre csak egy szűk 
folyosó állt. Sikerült egy a czélnak megfelelő vilá
gos inasszobát fölépíteni, a nélkül hogy ezáltal 
az udvar térfogata megapadt volna. Készítve le tt 
egy felvonó és egy csak a tagok számára szánt 
telefonfülke. Egészen újonnan lett berendezve az 
alsó tánczterem mellékhelyiségeivel. A tekeszoba, 
Deák-szoba és vörös terem falainak faburkolatai 
olajfestékkel mázolt, puhafából állottak. Eltekintve 
attól, hogy az ilyen berendezés nem felel meg az 
assthetika követelményeinek, minden ütés, horzsolás 
meglátszik azon, és folytonos mázolást, javítást 
igényel. A tekeszoba palissandre-, a vörös terem 
diófa- és a Deák-szoba tölgyfaburkolattal lettek 
ellátva, A legtöbb parquet igen rossz állapotban 
volt. Uj padlót kaptak az ebédlő- a széles folyosó, 
a Széchényi-, a tekeszoba, a vörös terem és a kis 
játékszoba. Az első emeleti Kossuth Lajos utczai 
ablakok veszélyesen rozogák voltak. Azok helyébe 
újak lettek készítve, még pedig palissandre-, dió- ille
tőleg tölgyfából. Uj szőnyegeket kaptak a Széchényi- 
és Deák-szobák meg a lépcsőház. Uj lincrustat 
illetőleg falszövetet kaptak az ebédlő, a Széchényi-, 
teke-, Deák-szobák és a vörös terem. Végre az 
egész második emelet át lett alakítva, vagyis 
készítve lett három fürdőszoba, egy parafatéglák 
segélyével elszigetelt szivarraktár, egy szivarkezelő
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szoba, egy fogadó-, egy heverő- egy előszoba és egy 
tágas inasszoba.

A mint romlottak, kiselejtezésre szorultak a 
Christofle vagy más fémből készült tárgyak, azok 
mind ezüstből álló eszközökkel lettek pótolva, 
úgy hogy most már alig van más fém forgalomban.

Többször lett megkísérelve, igazgatóságom ideje 
előtt a borravaló adásnak megszüntetése, de mind
annyiszor hiába. Mindenkor az eredmény az lett, 
hogy a tag, kevés kivétellel, megfizette a borravaló 
megváltási díjat és borravalót is adott.

Egy annyira általánossá vált szokást egy-egy 
intézkedéssel megszüntetni nem le h e t; a mit lehet 
tenni, a következő : apasztani azokat az alkalmakat, 
midőn borravalót adni szokásos.

Ezen czélból egyszerűsítve lettek a fizetési módo
zatok azon tárgyakért, melyeket az inasok szolgál
nak ki, meg lettek szüntetve az ebédlőben úgy a 
fizetőpiczérin, valamint borpinczéri állások, és 
most csak egy pinczérrel érintkezik a casinoi tag.

Rendezve lett a szolgaszemélyzet fizetése. Most 
meg van állapítva a belépő inas díjazása és meg
határozott korpótlékot kapnak a régebbi alkalma
zottak.

Fontolóra vettem a nyugdíjazás kérdését is, de 
tekintve, miszerint tapasztalat szerint nem szívesen 
válnak meg a szolgálattól az inasok, a casino érde
keinek megfelelőbb a munkaképtelenné vált ina-



soknak kegydíjazása, m int egy nyugdíjintézmény
nek rendszeresítése.

A világ legtöbb társaskörének küzdeni kell a 
játékszenvedély ellen.

Mindég készségesen karoltam föl minden javas
latot, mely a kártyaszenvedély korlátozása érdeké
kében tétetett.

A többséggel szavaztam, midőn a választmány a 
kártyahitelt eltörölte, a kisebbséggel, midőn vissza
állította.

Örömmel konstatálhatom, miszerint a budapesti 
társadalmi körök között, kártyapénzjövedelem tekin
tetében mi távolról sem állunk már első helyen 
és hogy három év óta évről-évre apad nálunk a 
használt kártyák után befolyó összeg.

Két kirekesztési javaslattal kellett foglalkoznom. 
Tapasztalatból tudva, hogy a huzavona mérgesíti 
az ilyen természetű kérdéseket, azon voltam, hogy 
ezeket a szabályok által megengedett legrövidebb 
idő alatt intézzem el, azonkívül mindkét esetben 
határozott állást is foglaltam. Hamar le is kerültek 
ezen kellemetlen ügyek a napirendről.

Bocsánatot kérek, tisztelt közgyűlés, ha mind
ezeket, melyeknek nagy része az évi jelentésekben 
is bennfoglaltatik, ismétlem, de tettem  ezt azért, 
hogy távozásom küszöbén dióhéjba foglalva elő
adjam azon legfontosabb intézkedéseket, melyek, 
hat évi igazgatóságom alatt eszközöltettek.

Í2C£.
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Es most megköszönve az igen tisztelt tagtár
saimnak az irántam tanúsított jóakaratát, megkö
szönve a választmányi tagoknak azt a segélyezést, 
melyben engem mindenkor részesíteni méltóztattak, 
megköszönve igazgatótársaim collegiális támoga
tását, ajánlom magamat továbbra is tisztelt tag
társaim jóindulatába és szíves emlékébe.



A NEMZETI CASINO

PÉNZTÁRI KIMUTATÁSA
I 9 0 7 .
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Bevételek az igoj. évben.

I.

kor. fiit
Az 190Ó. évi pénztári m aradvány. ... 80647 86
A 4440 kor. tagdíjhátralékból ... 256O —
Az 1907. évi tagdíjakból .. .  _ ... I4Ó948 —
Uj tagok fölvételi és tagdíja 12400 —
Vendégek után... . . .  360 —
Lakbérekből_ .. .  . . .  ... ... I92OO* —
Operaszínház bérletéből _ - — 3<3«2 —
Nemzeti színházból ... ... ... 2186 —
Király színház premiere-bérletéből 228 —
Kártyadíjakból ... . . .  ... ... — 34487 50
Br. Laffert-alapitvány kamata - — '37 12
Tekedíjak ... ... .. .  ... ... 337 —
Étkező-kabin _ ... ... ... .... . . .  882 —
Tánczterem ... ... ... ... . . . 2500 —
Küldönczdíjak ... ... ... ... ...- — 311 —
Pénzkészletek gyümölcsöztetése 6154 60
Tagdíjak késedelmi kamata ... - — 552 11
Borok eladásából... _ ... .. . 1380 —
Rendkívüliekből . . . .  70880 40

Összesen.__ ... 385834 51

* Ez összegből 14.800 kor. csak mint számadási keresz
tülvitel szerepel, mint a Casino helyiségei után számított 
lakbér, megegyezően a kiadási rovat illő tételével.
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Kiadások az igoj. évben.

I I .

kor. fin.
I. Szállásbér ... I480O* —

II. Tiszti fizetések és lakbér ... 8800 —
III. Szolgaszemélyzet fizetése.. 53945 —
IV. Szolgaszemélyzet ruházata 8946 85
V. Komornok házi kiadásai... ... 575 65

VI. Hirlapok és folyóiratok 6196 44
VII. Könyvek vétele és bekötése... 5528 60

VIII. írószerek és papiros ... ... 1335 55
IX. Villanyvilágítás... ... ... ... 14498 58
X. Gyertyáért .. .  ... .. .  ... 1154 56

XI. Fa-, szén-,coaksz- és légszeszfütés 11976 88
XII. Kártyák vétele... ... .. .  ... 10089 —

XIII. Vízdíj . . .  . . .  . . .  .. .  ... 4382 54
XIV. Adók és illetékek ... ... ... 7738 99
XV. Épület- és felszerelések karban-

tartása ... .. .  .. .  ... ... 18648 11
Átvitel ... 168616 75

*  Ezen összegek csak számadási keresztülvitelképen 
szerepelnek úgy a bevételi, mint a kiadási részben, de tény
leges bevételt vagy kiadást nem képviselnék.



kor. fin.
Áthozat ... IÓ86l6 75

XVI. Nyomtatványokra... ... ... 1945 5°
XVII. Beruházások és szerzeményekre 27969 08

XVIII. Erzsébet királyné képének
megfestésére I. r. IOOOO —

XIX. Rákóczi alapitv. I-ső fele... 19975 67
XX. Jótékony- és culturális czélokra 3000 —

XXI. Orvos és gyógyszerész... .. . 519 41
XXII. Törvénykezés és levelezés 754 °5

XXIII. Nemzeti szinház bérlete ... 5340 —
XXIV. Operaszinház bérlete 3760 —
XXV. Népszínház elővételi díjban 900 —

XXVI. Magyar szinház elővételi díja 578 —
XXVII. Királyszinháznak elővételi díj-

ban és premiere bérlet 1075 —
XXVIII. Kegydíjakra ...  .. .  ... 2500 —

XXIX. Épület és felszerelések
biztosítása 605 60

XXX. Vendéglős kárpótlása ... 16000 —
XXXI. Kenyérváltság ... 2200 —

XXXII. Tagdíj váltsági kamatok elszá-
m olása... . . .  ... 2140* —

XXXIII . Borok vételére ... ... 2068 99
Vegyesekre . . .  ... . . .  ... 15054 11

Összesen... 287062 1 <»

* Számadási keresztülvitel.
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/907 deczember 3 i- ig  m arad t hátralékok.

I I I .

kor. fill.
Tagdíj-hátralék 1904-ről... ... ... ... 1OT}-

« « 1905-ről ... ... ... 240 —
« (1 1906-ról... .... ... ... 1400 —
<í (( 1907-ről ... ... ... 3658 —

Összesen 5538 —

Összehasonlitás.

Az 1907. évi összes bevétel... ... ... 3 8 5 8 3 4  51 
Az 1907. évi összes kiadás. ... ... 2 8 7 0 6 2  16

Az 1908. évre átviendő pénztári ma
radvány ...  __ ... ... . . .  ... 9 8 7 7 2  35
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F Ü G G E L É K .

i.
Br. Laffert Antal alapítvány.

Ezen alapítvány 3400 kor. n. é. 4°/o-osTemes-Béga- 
völgyi kötvényekből és 1 drb 34 kor.-ról szóló Pesti 
első hazai takarékpénztári betéti könyvből áll.

II.
Letéti kezelés.

A. kor. fill

A kisorsolt, de még be nem m utatott 
3 darab egyenkint 1000 frtos casinói 
kötvény beváltására egy bank betéti 
könyvben gyümölcsözőleg elhelyezve 6768 67

Időközi kamatok ...  ... .. .  .. .  . . .  258 43
összesen 7027 10

Ez alapot terhelő kiadás nem volt — —
Az 1908. évre átviendő maradvány ...  7027 10

B.

A  Nemzeti Casino Rákóczi alapítványa.
Ezen alapítvány 1-ső részletének álla- 
déka deczember 31-én ... ... . . .  21000 —
Pesti hazai első takarékpénztári 4%  
záloglevelekben.

18
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C. kor. fill.

JSrzsébet királyné arczképének megfes
tésére szolgáló letéti tömeg álladéka 
1907 deczember 31-én ...  . . .  .. .  10000 —
egy Leszámít, és Pénzváltó Bank 
betétkönyvben elhelyezve.

Budapest, 1907. deczember hó 31-én.
I lk  Mihály s. k.,

titkár-pénztárnok.

Alulírottak a bevételi és kiadási tételeket a számadási 
•okmányokkal összehasonlítván, és a készpénzt megszámlálván, 
a pénzmaradványt 98772 kor. 35 fill, azaz kilenczvennyolczezer 
hétszázhetvenkét kor. 35 fillérben, a Casino pénztárától 
elkülönítve vezetett «Br. Laffert Antal alapítvány» állagát 
3400 kor. n. é. 40/0-os kötvényekben és egy drb 34 kor. szóló 
Pesti első hazai takarékpénztári könyvben, a be nem mutatott 
kötvények beváltására szolgáló alapot egy drb 7027 korona 
10 fillérről kiállított bank betéti könyvben, a Nemzeti Casino 
Rákóczi alapítványának állagát 21000 kor n. é. 4%-os Pesti 
hazai első takarékpénztári záloglevelekben, végül az Erzsébet 
királyné arczképének megfestésére szolgáló alapot egy 10000 
kor.-ról kiállított bank betéti könyvben megállapítván, az 
egész számadást rendben, és Ilk Mihály titkár-pénztárnok 
•urat — a szokásos óvások fentartása mellett — felmenten
dőnek találtuk.

Kelt Budapesten, 1908. évi január hó 18-án

K antz Gyula s. k.
bizottsági elnök.

Halassy P á l s. k.
K ubinyi Á rpád  s. k.

Jekelfalussy Zoltán s. k.
bizottsági tagok.



E lő irányza t az 1908. évre.

A.

B evéte lek .
kor.

I. Az 1907. évi pénztári maradvány 98772
II. Az 5538 K tagdijhátralékból... 3000

III. Az 1908. évi tagdíjakból .. .  144000
IV. Uj tagok fölvételi- és tagdíja._ 9600
V. Vendégek után ...  . . .  .. .  120

VI. Lakbérekből . . .  .. .  . . .  ... 4400
VII. Kártyadíjakból .. .  . . .  . . .  40000

VIII. Operaszínház bérletéből . . . .  2400
IX. Nemzeti Színház bérletéből 2000
X. Királyszinház premiere bérletéből 100

XI. Báró Laffert alapítvány kamata T37 —
XII. Tekedíjak ... .. .  .. .  ... 2 50 —

XIII. Étkező kabinok ... .. .  ... 500 —
XIV. Tánczterem 2000 —
XV. Küldönczdíjak ...  ... ... 100 —

XVI. Pénzkészletek gyümölcsöztetése 3000 —
XVII. Tagdíjak késedelmi kamata 100m

XVIII. Borok eladásából ... . . .  ... 1200 —
XIX. Rendkívüliekből .. .  _ 80OO •—

Ö ssz e se n . . .  3 2 0 0 7 9
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E lő irá n yza t az 1908. évre.
B.

Kiadások.
kor.

I. Tiszti fizetések és lakbér .. .  8800
II. Szolgaszemélyzet fizetése ... 54930

III. Szolgaszemélyzet ruházata 9200
IV. Komornok házi kiadásai ... 650

V. Hirlapok és folyóiratok ... ... 6300
VI. Könyvek vétele és bekötése 4000

VII. írószerek és papiros... ... ... 1800
VIII. Villanyvilágítás ... ... ... 17000

IX. G yertyáért.. ... ... ... ... 1200
X. Fa-, szén-, coaksz- és légszesz-

fütés .. .  .. .  ... ... ... 11000
XI. Kártyák vétele .. .  ... _ ioooo'

XII. Vizdíj . . .  ... ... .. .  ... 4500
XIII. Adók és illetékek... ... ... 7800
XIV. Épület és felszerelések karban

tartására.. .. .  ... ... _ 20000
XV. Nyomtatványokra.. __ ... 2000

XVI. Nemzeti színház bérlete .. ... 5340
XVII. Operaszínház bérlete.„  ... 6120

XVIII. Népszínháznak elővételi díjban 1800
XIX. Magyar színháznak elővételi díjban boo
XX. Király színháznak elővételi díjban 1000

Átvitel .. .  .. .  174040
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kor. fill.

A thozat... __ 174040 —
XXL Vígszínháznak elővételi díjban 400

XXII. Beruházások és szerzemé
nyekre... . . .  . . .  . . .  . . .  60000 —

XXIII. Erzsébet királyné képének
megfestésére Il-ik részlet... 10000 —

XXIV. Ludovika Akad. Rákóczi ala-
pítv. Il-ik  fe le .. . . .  . . .  19000 —

XXV. Jótékony és culturalis czélokra 3000 —
XXVI. Orvos és gyógyszerész_   600 —

XXVII. Törvénykezés és levelezés... 800 —
XXVIII. Kegydíjakra ...  .. .  . . .  . . .  3700 —

XXIX. Vendéglős kárpótlása...   16000 —
XXX. Kenyérváltság ...  . . .  .. .  2200 —

XXXI. Épület és felszerelések bizto
sítása ... . . .  .. .  .. .    670 —

XXXII. Borok vételére _ ...  . . .  4000 —
XXXIII. Vegyesekre ... ... .. .  18000 —

Összesen.. . . .  312410 —

Ö ssz e h a so n lítá s :

A bevételek főösszege ...   320079 —
A kiadások főösszege ...  312410 —

Remélhető maradvány 7669 —



1 4 2

Vágyó n m éri eg
V agyon.

kor. fiú.

I. Telek és épület... _ __ ... I33OOOO —
II. A 25556 kötetnyi könyvtár... 273742 —

III. Ezüstnemüek .. .  ... ... ... 4954-6 —
IV. Porczellánnemüek... .. .  .. . 3776 —
V. Uvegnemüek _ ... .. .  ... I518 —

VI. Asztalnemüek.. .. .  . . .  ... 12 500 —
VII. Festmények.. .. .  . . .  . . .  .. . I263OO —

V ili. Bútorok, szőnyegek, órák, szob-
rok stb. ... ... .. .  — — IO5O16 —

IX. Konyhák fölszerelése ...  . . . 7700 —
X. Br. Laffert alapítvány .. .  ... 3434 —

XI. Követelések tagdijhátralékokban 2769 —
XII. Készpénz ... ... ... _ ... 98772 —

XIII. Kártyakészlet... _.. .. .  ... 791 —
XIV. A szivarkezelésnél anyag és

készpénzben ... ... ... — 79240 —
XV. Borkészlet .. .  ... ... _ 7149 —

Összesen 2102253 —
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ig o j  deczember ji-én .
kor. fili

T eher — —
Egyenleg mint tiszta vagyon... _ 2102253 —

Kelt Budapesten, 1907 deczember 31-én.

Ilk Mihály s. k.,
titkár-pén/tárnok.
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