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Tisztelt Közgyűlés !

Midőn egyesületünk 82-ik évi rendes közgyűlésén 
t. Tagtársainkat üdvözöljük, méltóztassanak meg
engedni, hogy a most lezajlott évnek, egyesüle
tünket érdeklő nevezetesebb mozzanatairól rövid 
tájékozást nyújtsunk.

A Nemzeti Casinónak az 1908-ik évben 3 
tiszteleti, 689 rendes és 22 rendkívüli, összesen 
tehát 714 tagja volt, mit összehasonlítva tagjaink 
1907. évi számával, 715-el, konstatálnunk kell, 
hogy a tagok létszáma egy gyei csökkent.

A végzet 22 tagtársunkat ragadta el körünkből 
az elmúlt évben.

Közöttük van a magyar néplegendák hőse : T ürr 
István tábornok, az olasz egység kivívásának egyik 
legvitézebb katonája és vezére. Kiváló megnyilat
kozása volt ő a magyar nemzetben rejlő nagy 
tehetségeknek, melynek segélyével ideáljának, a
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népek szabadságának szolgálatában oly kiváló élet
pályát futott meg.

Csaknem egy félszázadon keresztül volt buzgó 
látogatója a Nemzeti Casinónak Fabiny Teofil, 
felsőbb bíróságunk egyik vezető tagja, majd később 
igazságügyminiszter, ki nagy jogtudásával jogász
életünkben előkelő helyet foglalt el.

Tevékeny részt vett egyesületünk életében és 
szeretettel foglalkozott ügyeivel. 30 éven át volt 
buzgó tagja a választmánynak, éveken át elnöke 
a pénzügyi bizottságnak s több ízben viselte az 
igazgató-helyettesi tisztet is.

Tágas körben keltett őszinte részvetet lierczeg 
Lobkovitz Rudolf nyug. hadtestparancsnok halála. 
A fővárostól távol hunyt el, de távozása nem csök
kentette azt a tiszteletet és rokonszenvet, melyet 
15 éven át, mint budapesti vezénylő tábornok, 
minden ízében katonás, lovagias és rokonszenves 
modorával a székesfőváros köreiben szerzett. A tár
sas érintkezést szeretettel ápolta, jól érezte magát 
egyesületünk helyiségeiben s annak gyakori láto
gatója volt.

Érdemekben gazdag életpályát futott meg Szalay 
Péter keresk. államtitkár, ki a magyar posta- és 
lávirda intézményét oly magas fokra fejlesztette, 
hogy az sok tekintetben a külföldnek is m inta
képül szolgált.

A magyar tudományos világ egyik büszkesége
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volt Than Károly, ki csaknem félszázados tanár
kodása alatt a kémiai tudományokat sok nagy- 
értékű felfedezéssel gyarapította, s oly gazdag iro
dalmi kincset hagyott hátra, minővel a külföldi 
irodalmakban is kevéssel találkozunk.

Ez év ragadta el tőlünk Nagyvárad érdemes 
püspökét, Szmrecsányi Pált, id. gróf Pálffy Jánost, 
Kégl György, Biró Kálmán, gróf Csáky György, 
gróf Karácsonyi Kamillo, Palkovics Miklós és Pál, 
gróf W enckheim  Henrik, gróf Bawarowski Emil, 
Reiszig Ede, Fáik Miksa, gróf Széchényi Ferencz, 
Kund Hubert, Mérey Gyula és hg. Liechtenstein 
Rudolf tagtársainkat, kiknek halála fájó űrt ha
gyott szívünkben.

Ezen súlyos veszteséggel szemben felvétetett 
24 rendes, illetve miután ezek közül 5 a rend
kívüli tagok közül lépett át a rendes tagok sorába, 
felvétetett 19 rendes és 7 rendkívüli, összesen 
tehát 26 tag.

Választmányunk az elmúlt évben nyolcz ülésben 
lelkiismeretes gondossággal foglalkozott mindazon 
ügyekkel, melyeket az alapszabályok hatáskörébe 
utalnak.

Könyvtári bizottságunk szinte nyolcz ülést ta r
tott, s a hirlapok és folyóiratok megrendelésén 
kívül, nagy buzgalommal foglalkozott egyesületünk 
nagyértékű könyvtárának fejlesztésével, beszerez
vén oda a bel- és külföldön megjelent kiválóbb
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irodalmi termékeket, mindig különös figyelmet 
fordítva az olyan művekre, melyeket egyesek, 
nagyobb értéküknél fogva meg nem szerez
hetnek.

Az olvasóteremben 102 hazai és 101 külföldi, 
összesen 203 lap és folyóirat szolgált a tagok 
szellemi szükségleteinek kielégítésére, melyek elő
fizetésére 6027 kor. 43 fillért fordítottunk.

A könyvtár szükségletei külön 3335 koronát 
vettek igénybe, melynek felhasználásával könyv
tárunk 569 kötettel szaporodott. Eme szaporulat 
hozzáadása után a könyvtár 26,125 kötetre emel
kedett. Könyvtárunk méltán egyik büszkeségét 
képezi casinónknak, nemcsak tekintélyes terje
delme, de gondos szakértelemmel kiválasztott ta r
talmánál fogva is.

Három kegyeletes ünnepélyen vettünk részt az 
elmúlt év őszén. O tt voltunk korán elhunyt trón
örökösünk, egyesületünk tiszteletbeli tagja : Rudolf 
főherczeg városligeti szobrának leleplezésén ; meg
jelentünk casinónk egykori igazgatója, a magyar 
gazdaközönség régi vezére, Károlyi Sándor grófnak 
ugyancsak a városligetben emelt szobra leleple
zési ünnepélyén és leróttuk kegyeletünk adóját 
Szilágyi Dezső sírjánál is, koszorúkkal áldozván 
elhunyt nagyjaink emlékezetének.

Ez évben készült el egyletünk 17 éven át nagy 
buzgalommal működött egykori igazgatójának,
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Károlyi István grófnak arczképe is, melyet Richir 
eredetije után, egy fiatal magyar festőművész, 
W ittich  Eperjesi Károly igen sikerültén másolt 
le ; ugyancsak ő másolta le casinónk részére a 
drezdai kir. hitbizom. képtárban őrzött Mányoki- 
féle eredeti után II. Rákóczi Ferencz képét is, 
mely a Széchényi-teremben nyert elhelyezést.

Megdicsőült királynénk, Erzsébet képének meg
festésével Benczúr tanár már igen előrehaladt, s 
reméljük, hogy a tavasz folyamában azt már át 
is fogjuk vehetni.

Á ttérve egyesületünk pénzügyi viszonyaira, van 
szerencsénk előadni, hogy m últ évi számadásain
kat 50,108 korona 93 fillér pénztármaradványnyal 
zártuk le. Szorosan ragaszkodtunk a közgyűlésileg 
megállapított költségvetéshez, s kiadásainkban 
nemcsak megmaradtunk az így megszabott kor
látok között, sőt végeredményben mintegy 12,400 
korona m egtakarítást is tudtunk elérni.

Hogy pénzügyi helyzetünkről teljesen világos, 
félreérthetlen képet tárjunk fel, nem hallgathat
juk el, hogy az 1908-ik évet az 1907-ik évről á t
hozott 98,772 korona 35 fillér pénztármaradvány
nyal kezdtük meg, s midőn az 1908-ik évet csak 
50,108 korona 93 fillér többlettel zártuk le, ez 
tulajdonképen 48,663 korona 42 fillér hiányt jelent, 
mert ennyivel kevesebb pénzt viszünk át az T909*ik 
évre, m int a mennyivel az 1908-ik évit megkez-
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(leltük ; más szóval az 1908-ik év jövedelmei nem 
fedezték a kiadásokat.

Igaz, hogy az elmúlt évnek sok olyan, tekintélye
sebb összeget felemésztő rendkívüli kiadásai vol
tak, melyek minden évben nem fordulnak elő s 
melyek a fenntartási költségeken kívül esnek : így 
a terrase építése és étterem  átalakítása 46,000 K-t 
vett igénybe; ez évben egészítettük ki teljessé 
a Nemzeti Casino Rákóczi-alapítványát, a mi 
17,451 K-val terhelte meg költségvetésünket; vé
gül eme számadási évben tettük félre megdicsőült 
Erzsébet királyné képének megfestésére szánt ősz- 
szeg második fele részét 10,000 K-t is, úgy hogy 
ez irányban már reánk semmi teher nem háram ol
hat. Miként látni méltóztatnak, e három rendkívüli 
tétel 73,451 K-t képvisel, mely összeg levonása 
után elenyészik számadásaink passiv volta, sőt 
24,788 K igazi bevételi többlet mutatkozik.

Mind a mellett is nem mulaszthatjuk el, hogy 
ez alkalommal felhívjuk a t. közgyűlés figyelmét 
arra, hogy pénzügyi állásunk nem olyan fényes, 
hogy minden új kivánalmat megbirhasson és hogy 
évről-évre lemondjon egy-egy jövedelemforrásáról, 
melyre a múltban támaszkodott.

Az elmúlt 20 év alatt a Casinóhoz csatolt helyi
ségek után csak megszűnt lak- és boltbérekben 
21,000 K-t meghaladó összeg az, melyet évenkint 
elvesztünk ; másrészről az így megnagyobbodott
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helyiségek felszerelése és állandó karbantartása 
tekintélyes összeggel terhelte meg költségveté
sünket.

A társasélet olcsóbbá tételére, különösen a 
konyha és pincze árainak mérséklésére a legutóbbi 
io év óta nagy összegeket áldoztunk, melyek az 
elmúlt évben, az étterm i személyzet átvállalt 
fizetésében és a vendéglősnek az ármérséklésért 
fizetett kárpótlásban együttvéve 33,400 K-t kép
viselnek.

A legtöbben észre sem vették, hogy 4 év 
óta az étterem ben szervice-pénzt nem számítanak ; 
ezen tételt, mely eddig minden egyes vendéget, 
valahányszor asztalhoz ült, mindig 20 fillérrel te r
helt, pontos számítások alapján 3,600 K-val vál
tottuk meg, m ert ez a pinczérszemélyzet régi gya
korlat által szentesített jövedelme volt ; ugyanez 
alkalommal a kenyérpénz felszámítása is beszün- 
tettetett, a mi újabbi 2,200 K-val terhelte meg 
a Casino költségvetését.

1906-ban rendeztettek be a fürdőszobák ; ezek 
fenntartása ism ét újabb terhet ró tt a Casinóra, 
melyek összege 1907-ben 2,136 K-t, 1908-ban 
pedig 2,160 K-t te tt ki. Talán nem lesz érdek
telen felemlíteni, hogy miután 1907-ben csak 
138 ízben vették igénj/be a fürdőket, a Casinónak 
minden egyes fürdés 15 K 50 f-be, 1908-ban p e 
dig, midőn 220-szor vétettek igénybe, minden egyes

2
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fürdő 9 K So f-be került, nein számítva azon 
tekintélyes tőkének kamatait, mibe annak idején 
a fürdők berendezése és felszerelése került.

Ha még megemlítjük, hogy ismét mintegy 
1500—1800 K-val csökkentek jövedelmeink, midőn 
1905 végén az n. n. nri kabinokat szabaddá te t
tük és ebből származó jövedelmeinkről lemond
tunk, nagy vonásokban ismertettük azon változáso
kat, melyek mai pénzügyi helyzetünket megterem
tették s melyek röviden abban foglalhatók össze, 
hogy a tagok óhajának megfelelőn míg egyrészt 
jövedelmeinket — azokról lemondva — állandóan 
csökkentettük, másrészt a Casino helyiségeinek 
kiterjesztésével arányban, de a változott viszo
nyok és fejlődő igényeknek megfelelően, kiadá
sainkat állandóan emelni kényszerültünk.

Az előbb kim utatott összegek, melyekről az 
évek folyamában részint tagjaink érdekében lemon
dottunk, részint melyekkel tagjaink kényelme és 
anyagi érdekei szempontjából kiadásainkat meg
terheltük, bőven meghaladják a 60,000 K-t, vagyis 
kétszeresét azon összegűek, mely adóságaink meg
szűnése után, kamat- és tőketörlesztés czímén 
megmaradt.

Soha nem hangsúlyozhatjuk eléggé, hogy a 
Casinónak nem minden nemű jövedelem forrásai 
bírnak állandó jelleggel, sőt igenis vannak olya
nok melyek igen nagy ingadozásnak vannak ki -



téve ; eme ingadozó jövedelmeknek az utóbbi 
években tapasztalt nagymérvű csökkenése nagyon 
is indokolttá teszi, hogy szüntessük meg jövedel
meink apasztását és kiadásainkban se engedjük 
magunkat a helyes takarékosság útjáról eltéríteni. 
Csakis ez úton reméljük, hogy a pénzügyi bajo
kat elfogjuk kerülhetni s ez irányban számítunk 
egyletünk minden tagjának támogatására.

Az 1908-ik évi számadásokat a kiküldött szak
számvevő vizsgálata után, a pénzügyi bizottság is 
felülvizsgálván, azokat rendben levőnek találta.

Az 1909-ik évre, a napirend későbbi pontjában 
bemutatandó költségvetés, teljesen azonos keret
ben mozog, m int a megelőző évi, hiányozván ab
ból természetesen azon rendkívüli kiadások, me
lyek a megelőző évet terhelték. Mindazonáltal 
egy új tételt kellett abba beállítanunk, mely egy 
nyugdíjalap megalkotását czélozza, hogy nagy
számú személyzetünkkel szemben, az ez irányú 
szükségletek ne találjanak bennünket készületlenül.

Tisztelt Közgyűlés ! Az előadottakban egyesüle
tünk minden jelentékenyebb mozzanatáról számot 
adván, csak azt kívánjuk még kiemelni, bogy a 
Casino ingók- és ingatlanokban levő tiszta va
gyona, az évkönyvben is közzétett vagyonleltár 
szerint a múlt évben 30,204 K-val szaporodván, 
az év végén 2.132,517 K-ra emelkedett. Ez ősz- 
szegben a pénzkészlet 50,108 K-val foglal helyet.
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És most, midőn megbízatásunkat a t. Közgyűlés 
kezébe letesszük, méltóztassanak megengedni, hogy 
hálás kőszönetünket fejezzük ki irányunkban tanú
sított megtisztelő bizalmukért és mindig tapasztalt 
jóakaratú támogatásukért.

Hazafias üdvözlettel 

Budapesten, 1909 január 27-én.

AZ IGAZGATÓSÁG I

Gróf Hadik-Barkóczy Endre. Gróf Széchényi Gyula 

Széli Kálmán.

Ilk Mihály
titkár.
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I.

T I S Z T E L E T I  T A G O K :

Ő felsége VII. E<duard 

Anglia királya, India császárja





Ő császári és királyi fensége

Jenő főherczeg.





// t f f r 
0 császári és királyi fensége

József főherczeg.
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II

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

A

1906 Aehrenthal-Lexa Alajos br., Wien, /., B allplatz 2.
1883 Ahnásy Dénes gr., Békés-Gyula. ( Budapest, IX .,

Erkel-u. 15.)
1890 Almásy Imre gr., P a Szt. Tamás, u. p. Pa Poó,

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

( Budapest, V , magyar király szálloda.) 
1896 Ambrózy Gyula br., Temes Remete.
1899 Ambrózy István br., Malonya u .p . B ars-Taszár. 
1896 Ambrózy Lajos br., Wien, II .,  Ballhaus-Platz 2. 
i88u Andrássy Géza gr., Bpest, V II I ,  Eszterházy-u. 42. 
1882 Andrássy Gyula gr., Budapest, II .,fö -u . ír .
1884 Andrássy Sándor gr., Bpest, V I ,  Kemnitzer-u. 2).

(  Velejte, Zemplénin.)  
1875 Andreánszky István b., I'aez.
1893 Antos István, Budapest, V I I I ,  Jozsef-utcza / / .

(Rákos- Csaba, Pestmegye.)
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1868 Apponyi Albert gr., Bpest, I., u r i utcza 52.
( Eberhard, Pozsonyin.) 

1876 Apponyi Antal gr. id., Jablonicz. Nyitram.
1898 Apponyi Antal gr. ifj., Bpest, FZ, Andrdssy-ut u p .  
1875 Apponyi Géza gr., Hőgyész, Tolnám.
1893 Apponyi Gyula gr., Nagy-Appony. ( Budapest,

F7., Andrdssy-ut u p . )  
1904 Apponyi Henrik gr., Bpest, VI., Andrdssy-ut l ip .  
1874 Apponyi Lajos gr., Bpest, F7., Andrdssy-ut u p .

(  Nagy-Appouy.)
1863 Apponyi Sándor gr., Lengyel, Tolna megye.

( Budapest, VI., Andrdssy-út 106.)
1906 Atzél Elemér br., Bpest, VII., Herm ina-út 2jj.

B

1907 Bacsák Zsigmond, Wien, I I I . ,  Jaquingassc JJ . 
1892 Baich Iván br., Bocsár, Torontálmegye.
1898 Baich Milán br., Budapest, IV ., bécsi-utcza 8.
1907 Baich Péter br., Nagy-Várad, Nagy Sándor-u. 15. 
1896 Bajza Aladár, Budapest, /., Kemenesi-ut p.¥
186$ Bakody Tivadar, Budapest, I V ,  magyar-u. 8.
1908 Balás Lajos, Rozsnyó ( Budapest, VI.,

Dessewffy-u. 26.)
1873 Baltazzi Arisztid, Napagedl, Morvaország.
1873 Baltazzi Hector, Paris, Hotel Continental.
1873 Baltazzi Sándor, Wien, IV ! I , Techniker sír. N r . 5. 

* Kilépett.
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1892 Bánffy Dezső br., Budapest, II ., bimbö-u. 7.
1866 Bánffy György gr., Bpest, V III., Revtczky-u. 7. 
1894 Bánffy Miklós gr., Bpest, V III ., Reviczky-u. 7. 
1902 Bánhidy Antal br., Arad. ( Budapest, IV ., Angol

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

( Budapest, IV ., Havas-u. 2. )
1893 Barcza Károly, Budapest, I V ,  Irányi-utcza 27. 
1887 Barcsay Domokos, Kolozsvár. ( Budapest, II .,

Zsigmond u. 7.
1908 Barcsay Tamás, Nagy-Debrek, u. p. A/só-Ilosva,

Szolnok-Dobokam.
1882 Batthyány Béla gr., Páris 17 R ue Alphonse de

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

körút jó .
1908 Batthyány Gyula gr., Budapest, I I ,  Margit-

rakpart 7■
1890 Batthyány István gr., Budapest, IX ., üllői-ut / / .
1883 Batthyány Iván gr., Nagy-Csákány, Vasmegye.

( Budapest, Andrássy-ut 9 8 .)  
t8 8 i Batthyány Lajos gr. ( Ikervár.) Budapest, I I . ,

M argit-rakpart 7■ 
1894 Batthyány Tivadar gr., B p ., V i l i ,  Sátidor-71. 10.

( L a jta fa lu , Mosonm.) 
r86o Batthyány-Strattmann Ödön herczeg, Körmend, 

Vas m. (  Wien, I ,  Bankgasse Nr. 8 .)
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1907 Batthyány Zsigmond gr., Budapest, IV . , Angol
királynő szálloda. (  Csendlak, FVí 

1893 Baworowski Emil gr., t
1878 Beniczky Adám, Zsámbok, «. p. H atvan, 7«ra

mellett.
1878 Beniczky Géza, Homok, Szolnokmegye.
1903 Beniczky István, Budapest, /F I, váczi-utcza 48.

( Homok, Szolnokm.)
1908 Benyovszky Móricz gr., /Vc.v, ^ Budapest, IV/,,

Royal sz.J
1902 Benz Alberon O ttó br., Kassa , Klobusitzky-u. II .
1906 Beöthy Pál, Felaranyos, u. p. Aranyos, Komá

romul. ( Budapest, / F ,  Kossuth L.-u. 12.)
1897 Berchtoldt Kázmér gr., /V. K ázm ér , Zemplénm. 
1896 Berchtold Lipót gr., Szt.-Pétervár.
1886 Berchtold Miklós gr., Vácz.
1869 Berczely Jenő, Kassa.
i860 Bernrieder József, Hidvég, u. p. Kötesd, Tolnám.
1898 Berzeviczy Albert, Bpest, IV /., Frzsébet-körut Q.
1891 Berzeviczy György, Wien, Hotel Bristol.
1892 Bethlen Aladár gr., Flesd, B ihar megye.
1907 Bethlen Adám gr., Bonyha, Kiskiiküllőmegye.
1891 Bethlen Balázs gr., Arokalja, u. p. Kerlés,

Szolnok-Dobok am .
1892 Bethlen Bálint gr., Gyér es, Erdély.
1896 Bethlen István gr., Bpest, V I , Nagy János-u. 25.

( Mező-Sámsond, u.p. M .-R ücs.) 
1882 Bethlen Ödön gr., D rág, u. p. Hidalmás.
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1864 Bezerédj Pál, Budapest, IV ., Ang. kir. száll.
( H íd ja , u. p. Szedres, Tolnám.) 

1889 Bezerédj Viktor, Budapest, FZ, Andrássy-ut 105. 
1898 Béldi László, R éten, /ter Segesvár.
1902 Biró Albert, K upa, u .p . Kunágota, Csanádm.

( Budapest, /AT., Lónyay-utcza í j . )  
1878 Biró Kálmán, t  
1881 Biró Lajos, Gyöngyös-Halász.
1874 Bissingen Ernó gr., Jám, Krassó-Szörénymegye.

( Budapest, VJ/., Damjaních-u. 18.) 
1905 Bittó István, Budapest, V i l i '., Sándor-utcza 2 j b. 
1883 Blaskovits Aladár, N.-Királyhegyes, u. p. Csanád- 
1873 Blaskovits Antal, Tápió-Szt-Márton. [ Palota.
1857 Blaskovits Ernő, Bpest, /F i, reáltanoda-utcza 12. 
1885 Blaskovits Elemér, Budapest, IV ., szerb-uteza 9.

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

[.Palota.
1898 Blaskovits Sándor Bpest, V I I I ,  muzeum-u. 5. 
1901 Bogdanovics Lucián, Karlócza.
1862 Bohus László, b., Világos, A radm .
1852 Bohns Zsigmond, b. Budapest, V , sas-uteza 21. 
1905 Bolgár Ferencz, Budapest, IV ., váczi-utcza j6 .  
1893 Bolza Pál gr., Szarvas. 
i860 Bombelles Lajos gr., Sárospatak.
1901 Borbély György, Török Szt-M iklós.
1905 Bornemissza Elemér br., Szilágy-Cseh.

( Budapest, I V ,  Egyetem-u. 6 .)
4
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T886 Bornemissza Gábor br., Wien, I ,  Dominikaner
Bastei <j.

1906 Bornemissza Lipót br., Maros-Hlye.
1907 Botka Béla, Nagy-fíecskerek.
1885 Braganga herczeg, Dom Miguel,

Wien, Favorittenstrasse 7. 
1900 Braganga herczeg, Ferencz József, Wien,

Favorittenstrasse 7. 
1902 Braganga herczeg, Miguel, Pardubitz, in Mähren,

Königstrasse N r. 10S.
1869 Bujanovics Sándor, Budapest, V III., Szent-

kirälyi-u. jo .
1896 Burchard-Bélaváry Konrád, Bpest, V , Sas-u. 16. 
1900 Burchard-Bélaváry Pál, Budapest, V , Sas-u. 16. 
1904 Burián István br., Wien, Johannesgasse 5.

C

1895 Chernél György, Tömörd, u. p. Csepreg, Vasm. 
1899 Ghotek Rezső gr., Futták, Bdcs-Bodrogm.

( Budapest, V I I , Andrássy-ut JÓ.) 
1887 Crouy-Chanel Endre gr., Meran, Burghof, Unter ■

meisvilla.
1865 Csáky Albin gr., Budapest, V I , Andrássy-ut 1 / / .  
1895 Csáky György gr., f
1868 Csáky Gyula gr., Budapest, X H é d e rv d ry -u . jó .

( Sacza, u.p. B uzinka , A b a u jm .)  
1899 Csáky Jenő gr., Pozsony, Dunakupart 8.
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1902 Csáky Lajos gr., Budapest, X ., Héderváry-u. 27. 
1897 Csáky Vidor gr., Szepes-Görgő, ( Pozsony, Baross-

utcza .) *
186 ̂  Csapó Vilmos, Tengelicz, Tolna m. (Budapest,

A ngol kir. szálloda.) 
1889 Csatáry Frigyes, Budapest, V , R udolf-rakpart3 . 
1899 Cseh Ervin, Bpest, V II / . ,  Szentkirályi-utcza 16.

(Erdőd, Verőczem.) 
1865 Csekonics Endre gr., Bpest, IV ., Kecskeméti-u. 10. 
1894 Csekonics Gyula gr., Bpest, I V ,  Kecskeméti-u. 10. 
1896 Csekonics Iván gr., Bpest, IV ., Kecskeméti-u. 10. 
1894 Csekonics Pál gr., Bpest, IV ., Kccskcméti-u. 10.
1892 Csekonics Sándor gr., Bpest, IV ., Kecskeméti-u. 10.

( Rogendorf, Torontálit.J 
1908 Cserny Károly, Budapest, IX ., Imre-u. 4..
1875 Czetwertynski Boris hg., M oszkva , Palais Czet-

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

( Budapest, I V ,  Fcrcncziek tere 9 .)  
1873 Cziráky Béla gr., Dénesfa, Sopronul.
1908 Cziráky György, gr., Budapest, I V ,  Ferencziek 

tere 9. (D énesfa, Sopronm.) 
1873 Cziráky János gr., Schloss-Slawentzitz, Preuss.

Schlesien.
1906 Cziráky József gr., Dénesfa, Sopronm.
1896 Cziráky László gr., Lovasberény, Fejérmegyc.
1871 Czóbel István, Nagy-Or, u. p. Késmárk.

4
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D

1896 Darányi Ignácz, Budapest, V I ., Andrdssy-ut 52.
( Dunaörs, u.p. D unaujfa lu , Komárom m.J 

1869 Dániel Ernő br., Budapest, IV ., m uzeum -körut5. 
1903 Dániel Tibor br., Budapest, I I ,Lánczhid-utcza 6. 
1880 Déchy Mór, Budapest, VI.,Aradi-u. JO.  (  Odessa.) 
1891 Degenfeld Imre gr., Téglás, Hajdumegye.

( Budapest, I V ,  szép-uteza 5 .)  
1896 Degenfeld Pál gr., Téglás, Hajdumegye.

( Budapest, IV ., Angol királyné szá ll.)  
1879 Degenfeld Sándor gr., Erdőszdda, per Szatmár. 
1867 Dessewffy Aurél gr., Bpest, IV ., papnövelde-u. 6.
1894 Dessewffy Emil gr., Bpest, I V ,  Veres-Pálné-u. 28.
1906 Dessewffy István gr., Bpest, IV ., papnövelde-u. 6.
1907 Dessewffy Miklós gr., Bpest, V I I I ,  Sándor-u. 14.

( VencsellŐ, Szabolcs m .)
1908 Dezasse János, gr., Magyaróvár, Moson ?n.
1893 Dókus Ernő, Budapest, IV ., muzeum-körut jp .  
1907 Dőry Béla, Budapest, V I , Andrássy-út /o j.
1907 Dőry Hugó, Budapest, V I , Andrássy-út iog.

(  Tüske puszta, u. b. Dombóvár.)
1895 Dőry Ödön, Pa Hdb, u. p. Baranya-Mágocs. 
1901 Draskovich Dénes gr., Német-Újvár, Vasm. 
1883 Draskovich Iván gr. id., Baranya-Sellye.
1901 Draskovich Iván gr. ifj., Baranya-Sellye.
1898 Dréher Jenő, Budapest, X ., Halom-u. I .
1903 Dumba Constantin, Wien, II ., Ballhausplatz 2.
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E

1885 Edelsheim-Gyulay Lipót gr., Budapest., /., Tár- 
nok-utcza 5- ( Felső-Elefánt, N y itram .)  

1882 hdek Gusztáv, Budapest, IV ., Ferencziek-tere 2. 
1903 Elek Gusztáv ifj., Mező-Peterd, B iharm . ( B u d a 

pest, IV ., Ferencziek-tere 2 .)  
1866 Emich Gusztáv, Bpest, V III., Hordnszky-u. 16. 
1882 Emtner Kornél, Budapest, I I ,  M argit-rnkpart S. 
1870 Eötvös Loránd br., Bpest, V I I I ,  Esterhdzy-u. 5. 
1872 Erdődy György gr., Gyepű-Füzes, Vasmegye. 
1864 Erdődy Gyula gr., Vörösvár, Vasmegye.
1890 Erdődy István gr., J a sk a , Horvátország.
1907 Erdődy Rezső gr. ifj., Novim aroj, Varasd m.

Horvátország.
1872 Erdődy Rudolf gr., Novimarof, Varasdmegye. 
1893 Erdődy Sándor gr., Vcpy Vasmegye.
1902 Esterházy Alajos gr., Csákvár, Fehérmegye.

(Budapest, V I I I ,  Szentkirdlyi-u. J2lb.)  
1869 Esterházy Alajos hg., Wien, Wallncrstrasse p.
1873 Esterházy Antal Miklós hg., Pottendorf bei Wien. 
1881 Esterházy Béla gr., Bakony-Szombathely.

( Budapest, I V ,  Koronalierczeg-u. 12.)
1880 Esterházy Ferenczgr., Tata, Komárommegye. 
1896 Esterházy Gyula gr., Pozsony, Mihály-u. y.
1864 Esterházy Imre gr., Pozsony, Fő-tér 7.
1881 Esterházy László gr., Sdrosd, Fehér megye.

( Budapest, I V ,  Szervita-tér io .J



30

1884 Esterházy Miki. Mór gr., Csákvár, Fehérmegye.
( Bpest, V I / / . ,  Szentkirdlyi-utcza J2/b.) 

1895 Esterházy Miklós hg., Kismarton, Sopronm.
( Budapest, /., Tdrnok-utcza I I —i j . J

1902 Esterházy Móricz gr., Budapest, Szentkirdlyi-
utcza J2/b. f  Csákvár, Fehérmegyc.)

1881 Esterházy Pál gr. id., Wien, /., B allp la tz 2.
( Lesencze-Istvdnd, u. p. L.-Tomaj, Za la  m.)

1899 Esterházy Pál gr. ifj., Rede, Veszprémmcgye.
1903 Esterházy Pál gr. ifj., (pápai) Budapest, V //! . ,

Esterhdzy-u. jo .
1900 Esterházy Rudolf hg., Bpesl, /., Tdrnok-utcza y.

( Kismarton, Sopronm.) 
1888 Esterházy Sándor gr., Pula, u. p. N .-Varsdny ,

Veszprérnm.
F

1861 Fabiny Teofil, f
1873 Fáik Miksa, t
1895 Farkas László, Bpest, V / / / . ,  muzcum-körut 18.
1874 Fáy Béla, Jász-Monostor. ( Budapest, / V.}

Zrányi-utcza iS .)
1904 Fáy György, Puszta-Monostor. ( Budapest, / V.,

/ rdnyi-utcza iS .)
1892 Eáy Gyula, Nyústya, Gömörmegye.
1882 Fáy László, Cserencsény, u. p. Rima-Szombat.

( Budapest, VZZ., Felsöerddsor 2y .)
1885 Fáy-Halász Gedeon, Dunakcszi-Alag.
1873 Fejérváry Géza br., Bpest, VI., Andrássy-ut 98.
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1892 Felső-eőri Nagy Gyula, Kis-H antos, u. p. Nagy-
Hantos, ( Bpest, I V ,  Vörös Pálné-u. 26 .) 

1862 Festetits Andor gr., Bpest, V , alkotmány-u. 12.
(  Szeleste, u .p . N.-Ölbő , Vasm.J 

1852 Festetits Gyula gr., W ildon,Grdcz mell. ( Steier.J 
1903 Festetics György gr., Bpest, V III ., Esterhdzy- 

utcza 26. ( Paris 4 R ue des frcre-P érier.)  
1872 Festetits Kálmán gr., Pa Gyöngyös, u. p. Német-

Lád, Somogymegye. 
1862 Festetics Pál gr., Budapest, V., Zrinyi-utcza 10.

( Dégh, Veszprcmmegye.)  
1870 Festetics Tasziló gr., Budapest, Esterhdzy-u. 26.
1874 Festetits Vilmos gr., Toponár, Somogymegye.
1875 Fiáth Pál br., A ka ,p er  Moór, Fehér megye,

( Budapest, V I ,  Andrdssy-út lop .J  
1900 Flesch Aladár, Budapest, IV ., H ungária száll. 
1875 Forgách István gr., N agy-Szaláncz, Abaujmegye. 
1895 Forgách János gr., Gdcs, Nógrddm. (B e lg ra d ) .  
1867 Forgách László gr., Mdndok, Szabolcsmegye.
1906 Forster Gyula br., Budapest, I I ,  lánczhid-u. 4. 
1906 Forster Gyula br., ifj., Wien, /., Ballhausplatz 2.
1889 Földváry Elemér, Budapest, IV ., Havas-utcza 4.

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

G
1890 Gaál Gyula, Büsü, Somogymegye.
1893 Gaál István, Büsü, Somogymegye.
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1881 Gáli József, Lukarecz,per N.-Topolovetz, Temesm.
1886 Geist Gáspár, Budapest, VI., Andrdssy-ut 123. 
1907 Gerliczy Felix br., Budapest, I., dísz-tér ip. 
1896 Gerliczy Ferencz br., Budapest, /., dísz-tér ip.

( Deszk, u. p. Szőr eg, Torontálit.)
1880 Ghyczy Béla, Budapest, V III ., vas-utcza ip.
1896 Goluchowski Agenor gr., Wien, I V  I ,  Bruckner

strasse 8.
1881 Graefl Jenő, Poroszló, Hevesmegye.
1872 Gromon Dezső br., Bpcst, ÍV ., papnovelde-u. 1. 
1888 Gyömrőy Aurél, Gyömro, Pestmegye. ( Budapest,

V II I ., Rákóczi-ut 11.) 
1881 György Endre, Péter fa ir  a , Ugocsam.

H

1885 Hadik-Barkóczy Endre gr., Bpest, V III., muzeum-
utcza 7. (  Tavarna, Zemplénmcgye.)  

1892 Hadik Béla gr., Budapest, I I ., f i ú t  12.
1887 Hadik János gr., Budapest, I V., Délibáb-u. 35.

( Nádaska, u. p. Torna, Abattjm .)  
1891 Hadik Miksa gr., Róm a , Ibilazzo di Venezia.
1886 Hadik Sándor gr., Bpest, V III., Rákóczi-ut 19. 
1898 Hajós József, Budapest, I V ,  muzeum-körut 18.

( Dómsöd, Pestm .)
1881 Halassy Pál, Budapest, V I I I ,  muzeum-u. 3. 
1895 Haller György gr., Kerelő-Szent-Pál ( Kts-

Küknllőmegye).



1906 Hammerstein Richárd br., Budapest, IV .,
Ferencz fózsef-rakpart 17. 

1892 Hámos László, Berzéte, Gömörmegye.
1872 Hannoverai főherczeg Ernő Ágoston, Wien,

X I I I í2 .  Penzingerstrasse 16.
1883 Harkányi Andor br., Bpest, V., Gizella-tér 5. 
1850 Harkányi Frigyes br., Bpest, V I , Andrássy-ut p. 
1880 Harkányi János br., Bpest, V I , Andrássy-ut p.
1892 Harnoncourt Felix gr., Écska, Torontálmegye. 
1899 Haupt-Stummer Lipót br., Bp., V I ,  B a jza -u .j2 .

(  Tőkés- Újfalu, Nyitramegye.J 
1888 Hengelmüller László, Washington ( A m erika) .
1884 Hertelendy Ferencz, Temesvár. f  lesenczetomaj’,

Zalamegye.)
1873 Hoeller István br., Kis-Töre, u. p. A lsó-Várad ,

/  Barsmegye.
1888 Horthy István, Kecskemét.
1908 H orthy Szabolcs, Kenderes, Szolnokmegye.
1896 Horváth Ferencz br., Pap, u. p. K is-Várda. 
1899 Hoyos Miksa gr., N ém et-Idd, Somogy me gye.
1873 Hugonnai Béla gr., Bpest, I V ,  Veres Pálné-u. 19. 
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. lú g o s .)  
1903 Huszár László, Bpest, IV ., Kossuth Lajos-u. í j .

5

33
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I J
1882 Inkey Antal, Budapest, IV ., Irdnyi-u. 18.

( Bogát, u. p. Somogy-J a d d .)  
1870 Inkey Béla, Taróthdza, u. p. Dömötört, Vasm.
1892 Inkey Imre br., R asin ja , H orvátország.
1893 Inkey József br., Iháros-Berény, Somogym.

( Budapest, VI., Andrdssy-ut IIJ .
1883 Inkey László, Bogát, u .p . Somogy-Jaád.

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

( Budapest, IV ., M uzeum -körut J l . j  
1877 Jakabffy István, Budapest, VI., Lendvay-u. p.
1884 Jankovich Aladár gr., Cabuna, Slavonia.
1893 Jankovich Béla, Szakállas, Hontmegye.

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

prém m. ( Budapest, V I , Andrássy-út iop .J  
1873 Jankovich-Besán Gyula, Öreglak.

( Budapest, V I , Andrássy-ut 109.) 
1861 Jankovich-Besán József, Öreglak, Sotnogym.
1902 Jankovich Iván gr., Budapest, V., nádor-u. 20. 
1896 Jankovich László gr., Lengyel-Tóti, Somogym. 
1906 Jánoky-Madocsány Gyula, Bpest, IV ., A ngo l kir. 

száll. {Pa. Egeri, u. p. Nagy-Lap ás, N yitram .)
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1904 Jekelfalussy Lajos, Bpest, / ., Szent György-tér 2. 
1892 Jekelfalussy Zoltán, Budapest, / / . ,  lánczhid-u. 6. 
1908 Jeszenszky Ödön br., P aks, Tolnamegye.
1883 Jeszenszky Sándor br., Nógrád-Kövesd.
1886 Jósika Sámuel br., Kolozsvár, belmonostor-u. 21 
1908 Josipovich Géza, Bpest, V III ., József-körút 56.
1889 Josipovich Imre, Jalkovec, u. p. Várasd.
1890 Justh  Béla, Budapest, I V ., Veres Pálné-u. 26. 
1888 Justh Gyula, Budapest, VITT., Reviczky-utcza 4.

K

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

1890 Kaiserstein Helfried br., Bécs, Bráunerstrasse 9.
( Starkstadt, Böhmen.)

1908 Kállay Frigyes, Budapest, /., Tlona-lépcsö J . 
J903 Karátsonyi Andor, Beodra, Torontálmegye.
1882 Karátsonyi Aladár gr., Budapest, I V ,  reáltanoda-

utcza 9.
*883 Karátsonyi Jenő gr., Bpest, I I ., Krisztina-u. 12. 
í 886 Karátsonyi Kamillo gr., t  
x876 Kármán Lajos, Budapest, I V ,  Bástya-utcza j .  
^98 Károlyi Antal gr., Wien, V I I I ,  Floriangasse 16. 
I9°4 Károlyi György gr., Budapest, V I I I ,  Reviczky-

utcza 6.
^92 Károlyi Gyula gr.,Budapest, V I I I ,  Reviczky-u. 6.

(  Arad-M ácsa.)
5‘
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1893 Károlyi Imre gr., Budapest, IX ., Erkel-u. Iß.
(  Xagy-Mdgocs, Csongrád m .)  

IQ05 Károlyi József gr., B p., V I I I . , Szentkirályi-u. 32. 
1893 Károlyi Lajos gr., B p est,V III., Esterházy-u. 40. 
1881 Károlyi László gr., Bpest, V III., muzeum-u. / / .  
1895 Károlyi Mihály gr., Budapest, TTL, egyetem-u. 6. 
1873 Kautz Gyula Budapest, 7/L, Kaplony-utcza 5. 
1892 Kazy János, Garatn-Veszele u.p.N.-Sáró, Barsm .

( Budapest, /F i, H ungária sz.J
1892 Kazy József, Budapest, Z7, tükör-u. 5.
1899 Kégl Dezső, Csata, Fejérm.
1854 Kégl György, f
1881 Keglevich Béla gr., Bpest, V I ,  Andrássy-út qq. 
1871 Keglevich Gábor gr., Egres-Kata, te. p . N .-K áta. 
1903 Keglevich György gr., K lem i major, u.p. Csanád-

Apácza.
1882 Keglevich Gyula gr., Sashalom, u .p . Hatvan.
1903 Keglevich István gr., Abony, Pestm.
1897 Keglevich Miklós gróf, Egres-Káta, u. p.
1893 Keltz Gyula, Zsitva-Ú jfalu. Aagykáta.
1904 Keltz Sándor, Budapest, V I , Bajza-utcza jp la .  
1893 Kemény Ákos br., Budapest, IV ., váczi-u. j8.

( A lsó-jára , Torda-Aranyosm.J 
1906 Kemény Árpád br., Csombord, u.p. Nagy-Enyed.

( Bpest, Pannónia sz.J 
1876 Kemény Kálmán br., Maros-Vecs, Maros-Torda- 

megye. ( Budapest, VI., Andrássy-ut 9 8 .)  
1899 Kendeffy Gábor, Hátszeg, Hunyadmegye.
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1906 Kendeffy Lajos, ( Bpest, V III., Muzcum-ii. p. j 
Tarodhdza, u. p. Dömötört, Vasm. 

1885 Kétly Károly, Bpest, V i l i ,  Szentkirályi-u. I3. 
1875 Khuen-Héderváry Károly gr., H édervdr, Győrm.

f  Budapest, IV ., Szervita-tér 10.) 
1900 Khuen-Héderváry Sándor gr., Hédervdr, Győrm. 
1873 Kilényi Hugó, Budapest, I ,  Lógody-utcza 37.
1887 Kinszky Károly hrg., Wien, I., Freiung <f.
1882 Kinszky Zdenkó gr., Wien, I V ,  Gusshausstr. ip .

( Chlumetz a. d. Cidlina, Böhm en.) 
1908 Kiss Géza (nemeskéri) Budapest, V I ,  Teréz-

körut 33. ( Göd, Pestm .) 
1882 Kiss Pál (nemeskéri), Bpest, V I , Teréz-körut33. 
1908 Kiss Sándor (nemeskéri) Budapest, V I , Teréz- 

körut 33 (Göd, Pcstniegye.) 
1882 Klebelsperg Zdenkó gr., Brixen, Tirol. 
i860 Kléh István, Budapest, IV ., egyetem-utcza 2.
1879 Klobusiczky János, Budapest, Sándor-utcza p.

(  Zsitv a-Újfalu, Barsmegyc.) 
1866 Korányi Frigyes br., Budapest, V I I ,  Erzséhet-

körut 36.
1866 Kornis Emil gr., Szombathely, Vasmegye.
1898 Kornis Károly gr., Bpest, VI., N agy jános-u. IJ.

( Szerep, Biharmegye.) 
1898 Kossuth Ferencz, Budapest, V , Fcrencz József-

tér 3 6.
1907 Kosztka Emil, Bpest, I V ,  Kaplony-u. 7.
1880 Kovács Sebestyén Endre, Budapest, József-tér 3 -
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1901 Koerber Ernő, Wien, I., Rathhausstrasse IJ.
1898 Königswarter Hermann br., Kis-Szántó, u. p.

B ors, Biharm . (W ien , Opernring 8 .)
1897 Kövér Gusztáv, H éki puszta, u. p. M artfű
1883 Kövér János, M artfű , Szolnok m. [ Szolnokm. 
1906 Kubik Béla, Miskolcz.
1876 Kubinyi Árpád, Budapest, VII., Rákóczi-ut 8.

( Felső-Kubin, Árvamegye.)
1904 Kund Hubert, f
1870 Kund Jenő, Budapest, V I I I ,  Rákóczi-ut 33.
1899 Kürthy Lajos, Koltha, Komáro7nmegye.

L

1831 László László, Budapest, IV ., szép-utcza J .
1908 László Elemér, Budapest, I I ,  lánczhid-utcza 2

(  Teodo, D almacia.)
1902 László Mihály, Budapest, V., hold-utcza 19. 
1886 Latinovits Ernő, Budapest, II ., alagut-utcza 2.

( Bikity-Borsod, Bácstn.)
1905 Libits Adolf, Budapest, IV ., váczi-utcza 34..
1884 Liechtenstein Henrik hg., Wien, I . ,Herrengasse 6. 
1863 Liechtenstein János hg., Wien, I ,  Herrengasse 6. 
1908 Liechtenstein János hg. ifj., Budapest, V I I I ,

Esterházy-utcza 42.
1898 Lichtenstein Rudolf hg., f
1898 Lindelof Henrik br., Pa. H a tár , u.p. N.-Herestény,

IBarsm egy e.
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1902 Liptay Béla, Jéke , u. p. K is-Várda.
1888 Lipthay Frigyes br., L ovrin , Temesmegye.
1876 Lobkovitz Rezső hg., f
1895 Lónyay Elemér gr., Oroszvár, Mosomncgye. 
1892 Lónyay Gábor gr., Deregnyő, Zemplénmegye.

( Budapest, V I I ,  Nagy János-u. 3 1 .)  
1895 Lónyay M enyhért gr., Kis-Bózsva, u.p. Pálháza,

Abaujmegye.
1878 Losonczy Ödön, Budapest, VI., Andrássy-ut 93. 
1890 Lossonczy Gyula, Budapest, V III., muzeum-u. 9.
1895 Lossonczy Mihályj-Budapest,VII., Rákóczi-ut 8. 
1890 Lovassy Ferencz, B átor , u. p. Fekete-Bátor.
1896 Louth Ismail bey, Budapest, V., Wurm-u. /.*  
1884 Luczenbacher Miklós, Petteud, Fejérmegye.
1881 Luczenbacher Pál, Budapest, V., Erzsébet-tér i/f.

( Szob, H onim .)
1902 Ludvigh Gyula, Budapest, V I , A ndrássy-ut 88.
1882 Lukács Antal, Bpest, V I I I ,  R ökk Szilárd-u. 12. 
1874 Lyka Döme, Pázmá7id, Fehér megye.

( Budapest, Angol királynő-száll.)

M

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

( Budapest, V III., Scitovszky-tér 2 .)
1877 Mailáth György gr., Zavar, Pozsony megye.

* Az év végén kilépett.
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1883 Mailáth József gr., Perbenyik, Zemplénmegye.
( Budapest, TV ., reáltanoda-utcza 14.) 

1892 Mailáth László gr., Budapest, /., uri-utcza §4.
(  Dolnji-Miholjac, u. p. Szlavón- Verőcze.)

1905 Majthényi Adám, Budapest, / F ,  magyar-utcza 6.
(  M ezö-Nyárád.)

1876 Majthényi Béla br., Czabaj, Nyitramegye.
( Budapest, / F ,  magyar-utcza 4.0.) 

1858 Majthényi László br., f 
1870 Majthényi Rudolf, Nyitra-Novák.

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

( Budapest, Bristol-szdlló.J
1906 Masirevich Samu<Bpest. IV ., Fér. József- rakp.y.
1901 M autner-M arkhof Victor lg., Wien, IIH 4 .

Viehmarktgasse 4. 
1861 Mednyánszky Dénes br., Wien, V II., Schotten

feldgasse S j.
1889 Melczer Géza, Budapest,IV ., Angol királynő száll.

( Sajó- Őrös, u. p. S.-Szöged.)
1867 Mérey Gyula, f
1902 Mérey Kajetán, Wien, I ,  Ballhausplatz N r. 2. 
1904 Meszlényi Benedek, Kis-Velencze, Fejérmegye.

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

( Budapest, V i l i . ,  Sdndor-utcza 14.J 
1906 Mezőssy Béla, Budapest, V III., Rákóczi-ut,

Pannónia szálloda.
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1906 Mészáros Tibor, Budapest, IX ., Ferencz-körut 46' 
1867 Mihalovich János, Wien, I., K arlsplatz J.
1876 Mihalovich Ödön, Budapest, I V . , egyetem-u. 2. 
1903 Mikes Ármin gr., Zabola, Háromszékmegyc.

( Budapest, V I I I . , Esterházy-utcza j o . )  
1899 Mikes Kelemen gr., M.-Csesztve, u. p. Maros -

Újvár.
1893 Mikes Zsigmond gr., Bodola, Háromszékmegye. 
1893 Miklós Ödön, Budapest, VI., délibáb-uteza 29.
1905 Mocsonyi Antal, Budapest, I V ,  Hungdria-sz. 
1866 Mocsonyi Sándor, Budapest, I V ,  Veres Pálné-u. 6.

fB ir k is , Krassó-Szörénymegye.) 
1892 Molnár Béla, Gálszécs, Zemplénmegye. ( B u d a 

pest, V I I I ,  R ökk Szilárd-uteza y.J
1899 Montecucoli Miksa gr., Wien Tuchlauben 13. 
1878 Montenuovo Alfréd hg., Wien, I ,  Löwelstrasse 6. 
1872 Moskovicz Géza, Budapest, V., Báthory-utcza 6.
1900 Müller László, Wien, Teinfaltstrasse 9.

N

1906 Nagy Ferencz, Budapest, IV ., kálvin-tér 2. 
1906 Nagy Gyula ifj., ffelső-eőriJ K is-H antos, u. p.

Nagy-Hantos. (Bpest, IV ., Veres Pálné-u. 26.) 
1889 Nádasdy Tamás gr., Budapest, V III., Esterházy-

utcza 44-
1896 Nákó Sándor gr., Nagy-Szt-Miklós.

( Budapest, IV ., Angol királyné szálloda.)
6
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1894 Návay Lajos, Földeák, u. p. Makó.
( Budapest, IV ., Angol királyné szálloda.)

1890 Návay Tamás, Földeák, u. p. Makó.
1891 Nemes Albert gr., Páris. Ambassad

d 'A  utriche-Hongric. 
1887 Nemes János gr., Pa Bánhalom , u.p. Kunhegyes. 
1864 Neppel Ferencz, Abony, Pestm.
1882 Neuhofer János, Bicdapesi, 77., Paulcr-utcza 2. 
1903 Nicolics Fedor br., R udna , Torontálmegye.
1900 Niczky Pál gr., Wien, /A ’’., Alserstrasse 10.
1887 Nopcsa Elek br., Budapest, 7F , váczi-utcza 8j. 
1905 Nopcsa Elek br. ifj., Bpest, V I I I ., muzeum-u. 9. 
1903 Nopcsa Ferencz br., Ujarad, Temesmegye.

O

1880 Odescalchi Géza hg., Nyitva-Szerdahely.
( Budapest, üllői-út 19.)

1902 Odescalchi Lóránt hg., Vatta, «. p. Ernőd,
Borsodmegye.

1900 Odescalchi Zoard hg., Szkico, Barsm .
1898 Orczy Andor br., Budapest, /F i, koronaherczeg-

utcza 12. f  Ujszász.J
1856 Orczy Béla br., PLzVk, Elisabethstrasse 20.
1901 Osztroluczky Miklós, Budapest, V I I I ,  jfózscf-

utcza 6. (  Osztroluka, Zólyomm.)
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P

1879 Paar Ede gr., Wien, Hofburg.
1901 Pálffy István gr., Pozsony.
1861 Pálffy János gr., id., t
1885 Pálffy János gr., ifj., Pozsony, Baross-utcza I .
1885 Pálffy József gr., Szomolány, Pozsonymegye.
1882 Pálffy Miklós hg., M nlaczka, Pozsonymegye.
1889 Pálffy Mór gr., B ern , Svajcz.
1887 Pálffy Ödön gr., Budapest, TV., szép-u. J.
1888 Pálffy Sándor gr., Budapest, Esterhdzy-utcza 4.4.. 
1892 Pálffy-Daun Vilmos gr., Stübing, ( Steier.)
1884 Pallavicini Alfons őrgr., Wien, I . Dorothecr-

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

gasse N r. 4.
1870 Pallavicini Ede őrgr., Budapest, /., uri-utcza  5 /. 
1901 Pallavicini György őrgróf, Budapest, /., uri- 

utcza 54. ( Mosdós, Somogyin.)  
1899 Pallavicini János őrgr., Konstantinápoly.
1875 Pallavicini Sándor őrgr., Wien, Josefsplatz 5.
1895 Pap Géza, Budapest, T V , szép-utcza 5.
1896 Pappenheim Siegfried gr., Bpest,IV.,egyetem-u.ő.

( Iszka-Szt- György, u. p. Moha, Fejérmegye.)  
t888 Patay József, Budapest, IV ., szép-utcza 5.

(  Gomba, Pestmegye.)
1905 Patay Tibor, Budapest, V , bálvány-utcza 20.

(  Czekeháza, Abauj-Tornamegye) .
6*
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1869 Pázmándy Dénes, Budapest, IV ., városhdz-u. 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.) 
1888 Pejacsevich János gr., Rákos-Palota. ( Irinyi-p .) 
1903 Pejacsevich Márkus gr., Nasice, Slavonia.
1879 Pejacsevich Tivadar gr., Nasice, Slavonia.
1906 Pejácsevich-Mikó Endre gr., Nógrád-Ludány.
1895 Perczel Dezső, Bpest, IV . , Semmelweis-utcza p.

( Bonyhád, Tolnamegye.)
1864 Perényi Zsigmond b., Nagy-Szőllős.
1894 Petheő Richárd, Budapest., V I I I ,  Rökk Szilárd-

utcza 29.
1903 Petrichevich-Horváth A rthur br., Küküliő-Szép- 

lak, u. p. Bonyha, Kisküküllőm  
1869 Piret Béla br., Budapest, /., Verbőczy-utcza /. 
1899 Piret Gyula br., Budapest, I., Verbőczy-u. I. 
1887 Piret Lajos br., Budapest, V I I I ,  üllŐi-ut 8.
1902 Piukovits József, Budapest, I V ,  Kossuth Lajos- 

utcza ip —16. ( Szabadka.) 
1861 Podmaniczky Géza br., Aszód.
1897 Podmaniczky Gyula br., Bpest, /., tdrnok-u. p.

( Aszód, Pestmegye.)
1865 Podmaniczky Levente b., Fenyő-Haraszti, u. p.

Aszód.
1872 Prónay Dezső br., Budapest, V., bálvány-utcza 20.
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1881 Prónay Sylvester Gábor \>.,Acsa, per Aszód. Pestm.
( Budapest V III., Trefort-utcza 2 .)  

1895 Prónay István, Wien, Hotel Bristol.
1906 Putnoky Mór, Bpest, IV , Veres Pdlne'-u. 16.

( Gesztete, u. p. Gömör-Simonyi.)

R

1894 Radisics György, Budapest, IX ., üllői-ut 19.
1895 Radisics István, Bp., I V ,  Ferencz József-rakp. 25. 
1894 Radisics Jenő, Budapest, IX ., üllői-ut JJ—JJ. 
1902 Radvánszky A lbert br., Budapest, I V ,  Ferencz

József-rakpart IJ.
1902 Radvánszky Antal br., Zólyom-R advdny.
1869 Radvánszky Géza br., Sajó-Kaza, Borsodmegye.

( Budapest, IX ., üllői-ut I j .J  
1892 Radvánszky György, Sztárnya, u. p. Tornallya

Gömörm.
1907 Rakovszky Antal, Bpest, V III .,Rökk Szilárd-u. 8.

( Kocsócz, Trencsénm.) 
1873 Rakovszky Géza, Bp., V i l i ,  Rökk Szildrd-u 18.

( Kocsócz, Trencsénmegye.)  
1877 Rakovszky István, Bp., V I I I ,  Szentkirályi-u. 10. 
1905 Rakovszky István ifj., Bp., V I I I ,  Rökk Szilárd-
1908 Rauch Pál br., Zágráb. [utcza 7.
1875 Rédl Lajos br., id., Kirchstätten, bei Wien.
1892 Rédl Lajos br., ifj., Kirchstätten, bei Wien.
1894 Reiszig Ede, f
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1857 Révay Ferencz br., Bpest, V I , Andrássy u t 125. 
1872 Révay Gyula br., Bpest, V i l i . ,  Reviczky-utcza 8.

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

( Kis-Selmecz, Turóczmegye.) 
1885 Révay Simon br., Bpest, IX ., Rákos-utcza  5.

( Tajna, u. p. Verebély.) 
1872 Rohonczy Gedeon, Budapest, IV ., kigy ó-tér 1.
1894 Rohonczy Lőrincz, Bpest, V I I I ,  muzeum-utcza Q.

(  Szabadka.)
1895 Roszner Ervin br., Bp., V I , Bulyovszky-u. JQ a. 
1893 Roth Loránd, Bpest, V II .,városliget Jávor-u. ilib.  
1902 Rudnay Béla, A . Zsember, u. p. Bút, Hontmegye.

S

1875 Sághy Gyula, Budapest, IV ., Veres Pálné-u. J2. 
1869 Salamon Aladár, Bpest, V III., muzeum-utcza 5.
1902 Salamon Andor, Nedeczvár, Szepesmegye.

( Bpest, V III., Aggteleki-utcza 17.) 
1867 Salamon Géza, Palocsa, Sárosmegye.
1901 Salamon Géza ifj., Budapest, V I I I ,  muzeum- 

utcza 5. ( Lőcse, Szepesmegye.) 
187$ Samassajózsef,/?/»^, VI.,Teréz-kurut 12. ( E ger.)  
1906 Sárkány Jenő, Budapest, IV ., Váczi-u. ój.
1869 Sárközy Aurél, Pcttend, Fejér megye.
1903 Sárközy István, Tükrös, u. p. Kis-Velencze,

Fejérmegye.
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1897 Schell József b., Pa Katalin, u. p. Tengelicz,
Tolnamegye.

1892 Schönborn-Buchheim Károly gróf, Wien, Renn-
gasse 4.

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

(W ien , I I I . ,  Rennweg 2 .)  
1892 Semsey László gr., Budapest, V I ,  Bajza-u. 17.

(  Semse, Kassa mellett.)
1903 Seherr-Thoss Béla gr., Bpest, IV ., H ungária száll.

(Pozsony, védczölöp-utcza 3 6  A .)
1887 Sennyey István br., Páczin (Budapest, V I I I ,

Baross-utcza S .)
1908 Sennyey Miklós br., Nagy-Czigánd, Zemplénin. 
1899 Serényi Béla gr., Budapest, V I , Stefánia-ut 28.

( Putnok, Gömörmegye.)
1888 Serényi István gr., Sajó-Szöged, Borsodmegye.

( Budapest, V il i . ,  Szentkirályi-utcza 16.) 
1899 Sigray Antal gr., Bpest, IV ., Bristol szálloda.

( Iváncz u. p. Csákány, Vasmegye.)  
1895 Sizzo-Noris Kristóf gr., Adamótz, u .p . Melcsitz, 

„ Trencsénmegye.
1881 Simonyi Dénes, Szügy, per B .- Gyár mat.
1889 Sivó Jenő, Abony, Pestm. (Bp., V i l i ,  M ária-u.46.)
1904 Solymossy Jenő br., Bpest, IV ., gr. Károlyi-u. 22.

( Kis-Terenne, Nógrádm.J 
1902 Solymossy Lajos br., Budapest, V , hold-u. I.

( Apatelek, Aradmegye.)



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 u .p . Kadarkút.
1885 Somssich Imre gr., Hetes, Somogymegye.

( Pozsony, Dunasor 2 .)  
1906 Somssich József gr., München, Königinstrasse 22. 
1901 Somssich László gr., Bpest, V I I I ., múzeum-u. 9.

( Hetes, Somogym.)
1908 Somssich Miklós, Sárd, Somogy ni.

( Budapest, /F ., Kaplony-u. 5 .)  
1906 Somssich Tiham ér gr., Bpest, FA, rózsa-u. 4.6. 
1879 Somssich Viktor gr., Babócsa, Somogymegye.
1877 Springer Gusztáv b r.,H »//, Krügerstrasse /.
1896 Stojánovits György br., Germán, «. p. Nagy-

Zsám , Temesmegye. 
1906 Szalay Imre, Budapest, V III., József-körut 35.
1904 Szalay István, M eran , Villa Johanna.
1879 Szalay Péter, f
1891 Szápáry Frigyes gr., Abony, Pestmegye.

(  Wien, Neuer M arkt N r. 9 .)  
1888 Szápáry György gr., Nyir-Abrány, Szabolcsm. 
1906 Szápáry István gr., Alberti, u. p. A lberti-Irsa,

Pestmegye.
1905 Szápáry Iván gr., Dunakeszi-Alag.
1881 Szápáry József gr., Debreczen, Rákóczi-u. 8.
1886 Szápáry Károly gr., Lindenhof, bei Strass, Steierm.
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1887 Szápáry László gr., Budapest, IV ., szép-utcza 6.
1895 Szápáry Pál gr., Budapest, I V ,  reáltanoda-u. 8.

(  Sorok-Újfalu, u. p. K is-Unyom, Vasmegye.)  
1885 Szápáry Péter gróf, Bpest, I V ,  reáltanoda-u. iy . 
1890 Szápáry Tibor gr., Wien, Universitätsstrasse 8.
1896 Szécsen Miklós gr., Róma, Palazzo di Venezia. 
1887 Széchényi Aladár gr., Bábod, Somogym.
1890 Széchényi Andor Pál gr., Bpest, IV ., Zóldfa-u. 26. 
1900 Széchényi Antal gr., Boros-Sebes, Aradm .

( Budapest, V III., Reviczky-u. I .)  
1857 Széchényi Béla gr., Budapest, II ., lánczhid-u. IG.

1893 Széchényi Bertalan gr., Felsö-Segesd, Somogym.
( Budapest, IV ., Koronaherczeg-íi. J . j

1894 Széchényi Dénes gr., Horpács, Sopronmegye.
1896 Széchényi Domonkos gr., Nagydorog, Tolnám.

( Budapest, V I I I ., Csepreghy-u. I .)  
1889 Széchényi Emil gr., Vajszka, Bácsmegye.
1861 Széchényi Ferencz gr., f
1893 Széchényi Frigyes gr., Somogy-Tarnócza.
1882 Széchényi Géza gr., Visonta-Csokonya, Somogym. 
1857 Széchényi Gyula gr., Budapest, I ,  Uri-utcza 8.
1897 Széchenyi István gr., Bpest, V I , Esterházy-u. 15.

( Kálmáncsa, Somogym.) 
1857 Széchényi Kálmán gr., G raz, Elisabethstr. 16. 
1892 Széchényi Lajos gr., Nagy-Dorog, Tolnamegye.

( London, S. W. 18. Beigrave Square.)  
1900 Széchényi László gr., Bp., IV .,A ngol királynő sz.

f  Őrmező, Zemplénm.)
7
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1898 Széchényi Manó gr., Sopron.
1901 Széchényi Miklós gr., Győr. Püspökvár.
i860 Széchényi Ödön gr., Konstantinápoly, G randruc

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

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

( Sárpentele, u. p. Székesfejérvár.)  
1872 Szegedy György, Acsád, Vas m.
1875 Széli Kálmán, Budapest, / ., Döbrentey-u. 16.

( Rátát, Vasmegye.) 
1879 Szemere Miklós, Budapest, V III., Pannónia sz. 
1878 Szemere Ödön, Stráczin, u. p. Kis-Kürtös,

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

(  Sajó-Gömör.)
1904 Szent-Ivány Egon ,Perlep,u. p.A.-M aróth,Barsm. 
1869 Szent-Ivány Oszkár, Bélád, u. p. Nagy-Herestyén,

Barsm .
1903 Szent-Ivány Tibor, Szatm ár, Somoskeoy-tanya. 
1896 Szent-Ivány Zoltán, Bpest, VI., Andrássy-ut 79 
1882 Szentkereszty B.b., Árkos, u.p. Sepsi-Szt-György.

(Budapest, V I I I ,  Horánszky-u. íjj.)  
1907 Szentkereszty Béla br. ifj., Árkos, u. p. S.-Szt.- 

György. ( Budapest, V I I I ,  Horánszky-u. í j . )
1902 Szentkereszty István br., Botfalu, Erdély.
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1885 Szereday Aladár, Szt.-M ihálytelkc, u. p. Magyar - 
Nádas. ( Budapest, VI., Munkácsy-u. 3 .)  

1908 Szirmay Sándor gr., Bpest, IX ., Ferencz-körut3.
(  Szerencs, Zemplénm.)

1891 Szitányi Géza, Budapest, V , nádor-u. 18. sz.
1874 Szitányi Károly, B ara ts, u.p.  Dunaföldvár.
1878 Szitányi Ödön, Budapest., Döbrentey-u. 8.
1895 Szmrecsányi Pál, t
1907 Szontagh Jenő, Bpest, V I I ,  Damjajiich-u. 18. 
1862 Szögyény-Marich László, Berlin.
1900 Sztankovánszky Imre, Budapest, I ,  Tárnok-u. I.

( Szegszárd, Tolnám.) 
1869 Sztankovánszky János, Budapest, I ,  Tárnok-u. 1.

( Kajdács, Tolnamegye.)
1896 Sztáray Gábor gr., Bpest, I V ,  H ungária szálloda.

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

utcza 23. ( N agy-M ihály , Zem plénm .) 
1906 Szüllő Géza, Budapest, IV ., váczi-utcza 33.

T

1898 Tallián Béla, Budapest, IV ., Petőfi-tér I. sz.
(  Török-Kanizsa.)

1892 Teleki Ádám gr., Maros-Újvár.
1905 Teleki Árvéd gróf, Budapest, VII., Royal sz.

( Drassó u. p. Koncza Alsó-Fejérmegye.)
7
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1889 Tisza Kálmán gr., Budapest, V I I I ., üllői-út 16.
(  Csegőd, Biti arm .)

1900 Tisza Lajos gr., Budapest, V III., üllői-út 16. 
1876 Teleki Géza gr., Budapest, F!, József-tér 7.
1906 Teleki Géza gr. ifj., Bpest, /., Városmajor-u. 2S. 
1879 Teleki Gyula gr., Budapest, /F !, szervita-tér 10.

( Révbér, /ter Solt.) 
1879 Teleki József gr., Budapest, /F"., 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., Budapest, F ,  József-tér 7.

(Pribékfalva, u. p. Pa Hidegkút, Szatm árm .) 
1866 Teleki Sámuel gr., Bpest, V III., Esterházy-u. JO. 
1902 Teleki Sándor gr., Bpest, V I I I ,  m uzeum-körutJI.
1891 TelekiTiborgr.jG jyówrd./^S/.j/F.^^r^ftó-^'r/o.y 
1906 Than Albin, Budapest, V I I I ,  muzeum-körut /. 
1868 Than Károly, f
1895 Tholnay Regináid, Folyfalva , u.p. M.-Vásárhely.
1892 Thorotzkai Miklós gr., Bpest, V I , B ajza-u. 2 .

( Kérnyesd, u. p. H átszeg.) 
1898 Thun-Hohenstein Ferencz gr., P rag  N r. 193I111. 
1900 Thurn Ernő gr., Marburg.
1893 Thurn-Taxis Miksa Egon hg., ( B a ltavár,V asm .) ,

P liszt 1-Szent- Lorincz.
1884 Thurn-Taxis Sándor hg., Lautschin , Böhmen. 
1906 Timon Ákos, Budapest, V I I I ,  Reviczky-tér /. 
1882 Tisza István, gr., Bpest, V II., Városligeti fasor j .



53-

1904 Teleki Domokos gr., Gernyeszcg, u. p. Sárom- 
Berke, Maros-Tordam. ( Budapest, /., 

Vdrosmajor-utcza 28.)
1875 Tolnay Lajos, Budapest, AT., ülloi-út 19 
1881 Török József gr., Budapest, A., Eötvös-tér 2.
1880 Trautenberg Frigyes b., Moór. Fehérm.
1893 Trauttmansdorff Alajos gr., Wien, IV .,

Schwindgasse 19.
1901 Tränkel A rthur, London S. W. 25 Moor street,

Cadogan square.
1877 Türr István, t

U

1875 Ugrón Gábor, Budapest, V i l i . ,  József-körút30. 
1901 Uchtritz-Amadé Emil gr., Budapest, V III.,

Estcrházy-utcza 22. 
1871 Üchtritz Zsigmond b., Bpest, I V ,  magyar-u. 24.. 
1892 Urményi Bernát, Budapest, V I ,  Eötvös-utcza J9. 
1857 Urményi Pál, Vinyest, Aradmegye.

V

1865 Vámbéry Ármin, Budapest, I V ,  Eerencz József-
rakpart. 24.

1892 Vay Ádám gr., ifj., Vaja , Szabolcsin.
1836 Vay Béla br., Budapest, I V ’., Angol királyné száll.

(Alsó-Zsolcza.)



1882 Vay Elemér br., Budapest, IV ., Hungária-száll.
( A .-Zsolcza, Borsodm.)  

1908 Vay Imre br., M ajorház, u. p. F éli, Pozsonyin. 
1879 Vay Tibor gr., Pátroha-Thass, Szabolcsmegye.
1902 Vécsey László br., Bpest, V ili ., Rökk Szildrd-u. 24.

( Sárköz, Szatmdrm.)
1896 Vécsey Miklós br., Sárköz, Szatmdrm.

( Budapest, I V ,  vdczi-utcza 3 7 .)  
1881 Vécsey Tamás, Budapest, V i l i ,  muzeum-utcza J .
1897 Vigyázó Ferencz gr., Bpest, V II., Károly-körut I

( Rdtóth, u. p. Vdcz.J 
1843 Vigyázó Sándor gr., Bpest, V I I ,  Károly-körut /. 
1878 Vizsolyi Ákos, Alsó-Pél, u. p. Kötesd.
1903 Vojnits Sándor, Bpest, IX ., Vámház-körut l l .  
1907 Vonwiller Alfréd, Paris, 14. R ue Piere Charron. 
1872 Vörös Kálmán, Budapest, I V ,  vdczi-utcza 66.
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W

1907 Waldbott-Bassenheim Kelemen br., Debreczen,
Vilmos h.-laktanya. 

1905 Waldeck György gr., Tisza-Roff, Jdsznagykun-
szolnokmegye.

1895 Wass Béla gr.. Szt-Gothard, u. p. Czege,
Szolnok-Dobokam. ( Budapest, IX ., üllői-út / . )  

1880 Wass Jenő gr., Czege, Erdély.
1889 Wekerle Sándor, Budapest, I ,  Szentgyörgy-tér /.
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1887 Wenckheim Dénes gr.,Bpest,I . , Kelenhegyi-ut 2j .
(Doboz, u. p . R .-G yula .) 

1886 Wenckheim Ferencz gr., Gácsvár, Nógrádm.
1865 Wenckheim Frigyes gr., Budapest, V III.,

Reviczky-utcza 1.
1893 W enckheim Henrik gr., t
1890 Wenckheim István gr., Nagy-Lévárd,Pozsony m. 
1897 W enckheim József gr., Bpest, V II/., Reviczky-u. / 
1900 Wenckheim László gr., Bpest, V III., Reviczky-u 1. 
1900 Wenckheim Pál gr., Bpest, V I I I ,  Reviczky-u. 1. 
1907 Wesselényi Ferencz b., Obrázsa u. p. 1 övis,

( Kolozsvár.)
1889 Wesselényi Miklós b., Görcsön, u. p. Z ilah.
1906 W ickenburg István gr., Fiume.
1900 Wickenburg Márk gr., Bpest, V I , Andrássy-üt 83. 
1902 Wilczek Frigyes gr., Erdőkürt u. p . Nógrád-

Kálló.
1890 Wimpffen Siegfried gr., Wien, Hohen-M arkt 8.
1891 Wimpffen Simon gr., Érd, Pestmegyc.

( Budapest, V , Erzsc'bet-tér iS .)
1882 Windisch-Grätz Alfréd hg., Wien, Renngasse 12.
1883 Windisch-Grätz Hugó hg., Gonobitz, Post

Planina , Steiermark.
1906 Windisch-Graetz Lajos hg. Sárospatak.
1895 Wlassics Gyula, Budapest, I V ,  Duna-utcza 1. 
1857 Wodianer Albert b., Bp., V I , L iszt Ferencztér 12. 
1893 Wolkenstein Oswald gr., Bodrog-Kéresztur,

Zemplénmegye.
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Z

1907 Zaleski Jenő, Bpest, IV ., F'erencziek-terc 2.
( P-szt. Teczlnk u. p. Ver seg, Nógrddm.)

1886 Zedtwitz Utz gr., M oraván , Nyitramegyc.
1887 Zichy Aladár gr., Budapest, V II I . , Scitovszky-tér 2.

(  Vajta, Fehérm .) 
1902 Zichy Andor gr., Budapest, F , Bálvány-utcza 19. 
1877 Zichy Ágost gr., Rfe«, Schmiedgasse to.
1881 Zichy Antal gr., Bpest, I V ,  Angol királyné-sz.
1872 Zichy Béla gr., Budapest, V III., muzeum-utcza Iß. 
1900 Zichy Béla Rezső gr., Budapest, VI., szegfü-u. J .

( Ahaszéplak, A baujm .) 
188) Zichy Ernő gr., B uzinka per Kassa.
1873 Zichy Ferr. Manó gr., B pest,IV .,m agyar-u .8—/o.
1894 Zichy Géza gr., Bpest, T V , koronaherczeg-u. in.

( Tetétlen, u. p. Kaba, H ajdúm .)
1908 Zichy Géza Lipót gr., Budapest, T V , korona-

herczeg-u. 10.
1886 Zichy István gr., Hippolyt, «. p. Zichy-U jfalu ,

Fehérm.
1895 Zichy-Meskó Jakab gr., Bpest, VI.,Andrdssy-út6ö.

( Bodókő- Váralja, Abaujm .)
1874 Zichy János gr. (ujfalusi), Hippolyt, zo p. Ztchy-

U jfalu , Fejérm.
i860 Zichy János gr. (somogyi), Budapest, VITT,

muzeum-utcza iß
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1893 Zichy János gr., ú).,B udapest,V III.,vas-utcza  10.
( N .-Láng, Fehérmegye.)

1862 Zichy József gr., Pozsony.
1893 Zichy Károly gr., B á rcza , Abaujm.
1886 Zichy Kázmér gr., Zichy-Újfalu. Fejér megye. 
1901 Zichy László gr., Surd , u. p. Zákány, Somogym. 
1838 Zichy Nándor gr., id .,B pest,V III., 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, I V ,  eskü-ut 5.

f  R év , Biharmegye. )
1861 Zichy Paulai Ferencz gr., Cziffer, Pozsonym.
1904 Zichy Ráfael gr., Zichyfalva, Fejérm. 1
1873 Zichy Tivadar gr., Budapest, V I I I ,  vas-utcza 6. 
1904 Zichy W ladimir gr., Budapest, I V ,  Havas-u. 2 ,
1874 Zselénski Róbert gr., Bpest, V I , városligeti fasor 2.

( Femes- Újfalu.),

A rendes tagok összes száma 689.

8
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R E N D K Í V Ü L I  t a g o k .

(Lásd az alapszabályok í r .  §. 4-ik és y-ik bekezdését.)

1904 Batthyány Béla gr. h. százados, Zalaegerszeg .* 
1907 Berg Herm ann br., h. kapitány, N ag yvá ra d * 
1907 Cappy Albert gr. h. ezredes, Marburg.**
1905 Chester Dyer Frank amerikai főkonsul, Bpest,

V. Mária Valeria-utcza Iß/a
1905 Clarke Seymour Frigyes angol kir. főkonsul,

Budapest, V I , Andrássy-ut 98*  
190b Derussi C. György, román k. főkonsul, 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 főkonsul, Bpest,

VI., A radi-u. JO.
1908 Ghyczy Albert h. őrnagy, Budapest, IX .,

üllői-út IIJ.
1908 Gayan F. Baldomero. argentiniai főkonzul, 

Budapest, V I I ., Thököly-út 68. 
1906 Jankovich Lajos, vk. őrnagy, Bpest, /., uri-u. 4.8*

*  Az év végén kilépett.
** A II. évn. végén kilépett.

III.
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K)04 Kielmansegg Eduard gr., h. főhadnagy, Bpest,
IV ., Irányi-utcza ló .* ** 

1908 Mouravieff Apostol W., orosz csász. főkonzul, 
Budapest, IV ., Angol királynő szálloda. 

1908 Paats Henrik, argentiniai alkonzul, Budapest, 
V II I . Eszterházy-utcza I I .

1906 Palkovics Miklós, vk. őrnagy, f
1907 Palkovics Pál, vk. őrnagy, f
1908 Roskoványi Dezső, h. kapitány, Budapest, /.,

Vár, kir. palota.
1908 Schönburg-W aldenburg Herman hrg., ném et cs.

főkonsul, Budapest, I V ,  muzeum-körút 23. 
1908 Schwaben-Durneisz Gyula br., h. főhadnagy 

Budapest, V II., Bálint-u. <p. 
1903 Straelborn W, orosz cs. konzulátusi titkár,

Budapest, V I I I ,  Szentkirályi-utcza ló.
1905 l'akács-Tolvay József gr., h. kapitány, Budapest,

/., kir. várpalota
1906 Uxküll-Gillenband Sándor gr., lov. tábornok,

Budapest, /., uri-u. 4.8.+*

A rendkívüli tagok száma 22.

* A I. évn. végén kilépett.
** Az év végén kilépett.

8*
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I G A Z G A T Ó K

1908-BAN :

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

V Á L A S Z T  M A N Y I  T A G O K :

Almásy Dénes gr. 
Andrássy Géza gr. 
Andrássy Gyula gr. * 
Apponyi Albert gr. 
Barcsay Domokos 
Batthyány Elemér gr. 
Batthyány István gr. 
Batthyány Lajos gr. 
Bánffy György gr. 
Bánó József 
Bezerédj Viktor 
Biró Lajos 
Bissingen Ernő gr.

Blaskovits Ernő 
Csáky Albin gr. 
Csekonics Endre gr.* 
Cziráky Antal gr. 
Darányi Ignácz 
Degenfeld Imre gr. 
Dessewffy Aurél gr, 
Esterházy Ferencz gr. 
Esterházy Miklós hrg. 
Esterházy Móricz gr. 
Fabiny Teofil* I 
Festetics Tassilo gr. 
Ghyczy Béla

') Igazgató-helyettes.
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Hadik János gr. 
Halassy Pál 
Ivánka Oszkár 
Jekelfalussy Zoltán 
Karátsonyi Aladár gr. 
Karátsonyi Jenő gr. 
Károlyi Gyula gr. 
Károlyi László gr. 
Kubinyi Árpád 
Losonczy Ödön 
Lossonczy Gyula 
Mailáth József gr.

Nádasdy Tamás gr. 
Nákó Sándor gr.
Piret Lajos br.
Révay Simon br. 
Salamon Aladár 
Széchényi Béla gr. 
Széchényi István gr. 
Ü chtritz Zsigmond br. 
Vécsey Miklós br. 
W enckheim Frigyes gr. 
Zichy János gr. ifj. 
Zselénski Róbert gr.

P Ó T T A G O K :

Berzeviczy Albert 
Dániel Ernő br.
Fáy László

Justh  Gyula 
W enckheim Dénes gr. 
Zichy Aladár gr.

Titkár-pénztár nők : Ilk Mihály.
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BIZOTTSÁGOK NÉVSORA igo8 .

I.

SZAVAZATSZEDŐ BIZOTTSÁG.

Losonczy Ödön, elnök 
Jekelfalussy Zoltán Szápáry Pál gr.
Pallavicini György őrgr. Széchényi Domonkos gr. 
P iret Lajos br. Teleki Pál gr.

Vécsey Miklós br.

II.

P É N Z Ü G Y I  BIZOTTSÁG.

Kautz Gyula, elnök 
Batthyány Elemér gr. Halassy Pál
Biró Lajos Jekelfalussy Zoltán
Dessewffy Emil gr. Kubinyi Árpád

Pallavicini Ede őrgróf.

III.

LELTÁRI BIZOTTSÁG.

Jekelfalussy Zoltán, elnök 
Biró Lajos Karátsonyi Aladár gr.

IV.

SZÍ VARBIZOTTSÁG.

Batthyány Lajos gr., elnök 
Fáy-Halász Gedeon Inkey Antal.
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KÖNYVTÁRI BIZOTTSÁG.

Kautz Gyula, elnök 
Vécsey Tamás, alelnök

Apponyi Albert gr. 
Apponyi Sándor gr. 
Berzeviczy Albert 
Blaskovits Sándor 
Déchy Mór 
Gaál József 
Hajós József

Máday Izidor 
Nagy Ferencz 
Radisics Jenő 
Szalay Imre 
Thán Károly f 
Teleki Sándor gr. 
Vámbéry Ármin

Zichy János gr. ifj.

VI.

M Ű V É S Z E T I  B IZ O T T S Á G .

Csáky Albin gr., elnök 
Andrássy Gyula gr. Radisics Jenő
Bánffy Miklós gr. Széchenyi Béla gr.
Edelsheim Gyulay L. gr. Szitányi Géza.

V II .

JÁTÉKBIZOTTSÁG.

Bezerédj Viktor Losonczy Gyula
Esterházy Móricz gr. Károlyi Mihály gr.
Fáy-Halász Gedeon Szemere Miklós
Ivánka Oszkár Üchtritz Zsigmond br.

W enckheim Dénes gr.



E L H U N Y T A K

1908-BAN.

Bawarowsky Emil gr. 
Biró Kálmán 
Csáky György gr. 
Fabiny Teofil 
Fáik Miksa 
Karátsonyi Camillo gr. 
Kégl György 
Kund Hubert 
Liechtenstein Rudolf hg. 
Lobkovitz Rudolf hg. 
Mérey Gyula

Majthényi László br. 
Palkovits Miklós 
Palkovits Pál 
Pálffy János gr.
Reiszig Ede 
Szalay Péter 
Széchényi Ferencz gr. 
Szmrecsányi Pál 
Thán Károly 
Türr István
W enckheim Henrik gr.



1909 .

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  

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 .

1909-
Edelsheim-Gyulay L. gr. 
Esterházy Béla gr. 
Fáy-Halász Gedeon 
Festetics Pál gr.
Inkey Antal 
Károlyi Mihály gr. 
Odescalchi Géza hg. 
Pallavicini Ede őrgr.

1909-
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.

1911.
Pálffy Miklós hg. 
Prónay Dezső br.
Révay Gyula br. 
Semsey László gr. 
Szápáry Pál gr.
Szemere Miklós 
Teleki Gyula gr. 
W enckheim Dénes gr.

-1910.
Esterházy Miklós hg. 
Ivánka Oszkár 
Károlyi Gyula gr.
Piret Lajos br.
Révay Simon br. 
Széchényi Béla gr. 
Ü chtritz Zsigmond br. 
W enckheim Frigyes gr. 
Zichy János gr. ifj.



I9° 9-
Bezerédj Viktor 
Csekonics Endre gr. 
Esterházy Móricz gr. 
Jekelfalussy Zoltán 
Karátsonyi Aladár gr. 
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.

AZ 1 9 0 6 - 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 1 0  IK É V I  K Ö Z G Y Ű L É S E N  Ú J B Ó L  

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

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

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



A NEMZETI CASINO

A L A P S Z A B Á L Y A I .





I. F E JE Z E T

Az egyesü let 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. i

Helyiségeiben tilos minden szerencsejáték.

3- §•
Tilos továbbá a tagoknak magánosok vagy társu

latok érdekében aláírási ívekkel való háborgatása. 
Országos közczélú aláírási ívek, az igazgatóság engé- 
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 évenkmt meg
állapítandó versenydíjat tűz ki mindaddig, míg 
évi jövedelmei megfelelő felesleget mutatnak ki. 
Mily versenyre fordíttassék a díj, a lovar-egylet 
igazgatójára bízza.

4- *•

II. F E 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- i
A felvételhez egy casinói tag ajánlata szükséges 

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

8. §.

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

9. §.

A felvételről, a felvett új tagot, az egyleti titkár 
levél útján é rtesíti; ez értesítéssel együtt a Casino- 
tagságra vonatkozó kötelező nyilatkozatot aláírás 
végett neki m egküldi; a felvétel reá nézve azonban 
addig is, míg nevét a rendes névkönyvbe saját
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 2/s-ad szótöbb
séget el nem nyert egyén fölött történik szavazás, 
az igazgatón kívül legalább 30 tagnak részvétele 
szükséges.

11. §•
A belépő tagok kötelesek évi 240. kor. tagsági 

díjat hat évre terjedő kötelezettség m ellett a Casino 
pénztárába befizetni. A felvétel évében, az év 
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 egyszersmindenkorra megváltható.

Az 1883-ik év márczius i-től fogva belépő min
den tag, a rendes évi tagsági díjon felül, a Casino- 
egyletbe való felvételekor egyszersmindenkorra 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 felhívásnak 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.

12. S.

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 
tartam ra 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 1 -tői, 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 kitörli. Az ilyen már 
egyszer kitörölt, illetve kirekesztett tag fölvételre 
többé nem ajánlható.

14. i

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 társadalm 

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 vendégekrő l és vendég tagokró l.

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 kivánná 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
tartamra a vendég-jegy csak a választmány által, és 
pedig legalább egy -igazgató és 5 tagból álló választ
mányi ülésben, golyóvetés útján, 2/3-ad szavazat- 
többséggel hosszabbítható meg. Ily meghosszabbítás 
azonban 6 hónapnál tovább nem terjedhet és köte
les a vendég-tag a meghosszabbítás tartama alatt
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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 m in

den élvezetben részesülnek, a casinói színházjegyek 
használhatásának kivételével.

IV. FE JE Z E T .

A közgyűlésről.

20. § .

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

A közgyűlés hirlapok 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.

2 1 . §.

A közgyűlés tárgyai.

23. §.

A közgyűlés elnökének rendszerint közfelkiáltás 
útján való megválasztása.

24. §.

Az igazgatók és választmányi tagok megválasz
tása. Úgy az igazgatók, mint a választmányi tagok 
megválasztása a szavazó íveknek az ezek beszedé
sére. illetve átvételére eleve megválasztott bizottság 
elnökének személyes átadása útján történik, mely 
alkalommal az átadó neve a bizottság két más 
tagja által feljegyeztetik.
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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 mellett ily 
nemű indítványok ezen űt mellőzésével nyujtat-
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nának be a közgyűléshez, azok a választmányhoz 
utasítanánk, 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. i

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 kihirdetett hatá
rozatok a meg nem jelent tagokra nézve is feltét
lenül kötelezők.

30- §.

A közgyűlések határozatai a Casino évkönyvében, 
esetleg a hírlapokban is közhírré teendők.
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V. F E JE Z E T .

Az igazgatóságról.

31. §.

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

32. §.

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

33- §•

Végrehajtják a közgyűlés és a választmány min
den határozatát.

34- §•

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

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. i

Köteles az igazgatóság minden felmerülő panaszt 
megvizsgálni és annak orvoslása iránt lehetőleg 
intézkedni ; különösen pedig a rend fentartására



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

37- §•

A folyó ügyek közvetlen vezetésével, valamint 
a bíróságokkal és hatóságokkal szemben való kép
viselettel, saját választása szerint, az igazgatóság egy 
tagját megbízza.

38. i
a)  Ezen intéző igazgató, a választmány által 

meghatározott járandóságok mellett, saját felelős
ségére felfogadja és elbocsátja a vendéglőst és a 
>zolgaszemélyzetet.

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

8 1
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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 m in
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.

eJ 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.

t )  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.

11



VI. F E JE Z E T .

A választm ányról.

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 1896. évi rendes közgyűlésen megválasztatik 

mind az 50 tag és a 6 póttag.
Az így megválasztott 50 tag a választást követő 

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

Az így kisorsolt tagok ehhez képest kilépvén, az 
évi rendes közgyűlésen helyük szabályszerű módon 
három évre terjedő hatálylyal töltetik be, s az első



3 év eltelte után mindig kilépnek azok, kiknek 3 éve 
letelt s helyeik új választás által töltetnek be.

Minden 3 évi cyklus elteltével 6 póttag is vá
lasztandó.

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

Az időközben elhunyt, vagy más okon kilépett 
tagok helyére évközben a nyert szavazatok aránya 
szerinti sorrendben a póttagok hivatnak be, a leg
közelebbi rendes közgyűlésen pedig helyök válasz
tás útján töltetik be, úgy azonban, hogy az így 
beválasztott tagok működése csak azon időre te r
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)  & 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 
iránt rendelkezik.

44. §.

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

45- §•

Felügyel és ellenőrködik a folyó ügyek igaz
gatása, továbbá az egyleti vagyon és jövedel
mei, valamint a tagdíj-fizetések pontos behajtása 
felett.

4b. §.
Minden kiadás iránt határoz.

47- i
Valamely tagnak kétségtelenné vált fizetési kép

telensége esetében tagsági jogának felfüggesztése 
iránt határoz, ' - •
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48. i
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.

51- §•
A válaszmány határoz új tagok és vendég-tagok 

felvétele felett, az ezen alapszabályokban kim ondott 
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/jo-ed szótöbbséggel hozassák.

1 2
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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 mellett vál
to tt játékjegyeket köteles a kiállító a játékot 
követő nap déli 12 órájától számított 48 óra alatt 
készpénzzel beváltani, mit ha elmulasztana, a ki
rendelt casinoi közeg köteles azt az egyleti tit
kárnál bejelenteni, ki minden további megkérdezés 
nélkül, az adós nevét a casino hirdetési táblájára 
kifüggeszti és erről az igazgatóságnak jelentést 
tesz. Ha az adós a kifüggesztéstől számított 3 nap 
alatt sem egyenlítené ki tartozását, az igazgatóság 
az illető adóst a Casino névkönyvéből törölteti, 
mit a választmány legközelebbi ülésében tudomás
vétel végett bejelent.
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77070/V. b. sz. «Látta a m. kir. belügyminiszter» 
oly hozzáadással, hogy az 1508/1875. belügymin. 
sz. körrendelet 9. pontjában foglalt rendelkezés 
érvénye az egylettel szemben fentartatik s hogy 
az alapszabályok módosítására, az egylet feloszla
tására s vagyona hovafordítására vonatkozó köz
gyűlési határozatok csak a belügyminiszter jóvá
hagyása után foganatosíthatók.

Budapesten, 1895. évi szeptember hó 6-án.

Perczel s. k.

(P. H.)

12’
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HÁZSZABÁLYOK.

I. F E JE Z E T .

A közgyűlésről.

1. i

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

2. i

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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Az elnök rendszerint nem szavaz, a szavazatok 
egyenlősége esetére azonban döntő szavazattal bír.

5- §•

Az esetben azonban, ha a kérdés több felé 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 utján, 
legalább 8 nappal előbb közzéteendő, a casinói 
tagok pedig külön meghívók útján is értesítendők.

4 *•

II F E JE Z E T .

A választm ányról.

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, úgymint :

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 kívül a választmány saját hatáskörében,

az intéző igazgató javaslatára válasz t:
e)  egy 9 tagból álló játék-bizottságot, és
f )  egy 3 tagból álló szivar-bizottságot.
Ezen bizottságok teendői az alap- és jelen ház 

rizabályok illető szakaszaiban meghatározvák.

III. F E JE Z E T .
A szavazatszedő bizottságról.

12, §.

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

13. §.

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

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 szám adásról.

15. §.

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

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
13
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költségvetéshez alkalmazkodni, a mennyiben pedig 
azon előre nem látott szükség esetén túllépne, a 
különbözetet a számadások felülvizsgálására kikül
dött bizottság előtt tételenkint felvilágosítani és 
indokolni tartozik.

20. §.

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

V. F E JE Z E T .

A könyvtári bizottságról.

21. §.
Feladata e bizottságnak a könyvtár és olvasó

terem feletti őrködés és felügyelet, mely czélra a 
hivatali és szolgaszemélyzettel rendelkezik.

22 . § .

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

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

24. §.

A könyvtárban levő művekj 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. F E JE Z E T .

A já ték - és sz iv ar-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- 
nyolitására nézve.

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

131
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esetleg tagja is dönthet, de kötelesek a kérdésnek 
mikénti elintézését, a bizottság legközelebbi ülé
sén — hol legalább három 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.

27. §.

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. FE JE Z E T .

Az igazgatók hatásköréről.

28. §.

Az igazgatók, s névszerint az intéző igazgató 
jogai és kötelességei az alapszabályokban meg
állapítván

Ezek értelmében :
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2 9- §.

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.

30. §.

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

31. i

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.
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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 ott 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

3 2 . §:
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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.

VIII. F E JE Z E T .

A játékszabályok.

37- i
A Casino tagjai csak készpénzzel, vagy a koinornok- 

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.
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40.

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 
erne 48 órába be nem számíttatnak.

41. i
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 
játékban.

43- $•
Más-más keletű játékból folyó külörnbözetek elszá

molása, minden körülmények között külön kezelendő.

44- i
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

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 résztvelt 
urak között, nyereségeik arányában osztatik fel, 
illetve abból levonatik.

46. §.

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 vo 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.

io6



HÁZREND.

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- i
Könyvet, folyóiratot, hírlapot, földképet és egyéb 

nyomtatványt a Casinóból elvinni nem szabad.

5- i
A Casino helyiségei közül a társalgó-, olvasó-, játék- 

és éttermek csak a kijelölt czélokra használhatók.

6 . § .

Az olvasó-teremben kímélő csend legyen.
i4’
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7- i

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.

10. §.

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

11. i

A tagok, a Casino bútorai és egyéb felszerel
vényei kímélésére figyelmeztetnek.
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Azon tagoknak nevei, kik az alapszabályokban 
meghatározott évdíjakat azon év deczember havá
nak utolsó napjáig sem fizették le, a következő év 
január i-én az e czélra kijelölt táblára kifüggesz- 
tendők.

A z  i8py február hó 16-án, i8p6 február io-én, 
valam int az ip o i akt. hó 28-án tartott választmányi 
ülés határozata folytán a kártyadijak következők:

12. §.

P iq u e t és m ag y ar ká rty a .

Esti 10 óráig ... ... ... ... ... ... ... 3 kor.
10—i-ig — ... ... ... ... 4 «

1—3-ig .. .. .  ... ... .... ... 8 «
3—5-ig — — — — — — TÓ t

W h is t.

Esti 10 óráig ...  ... . . .  . . .  ... ... ... 4 kor.
10— i-ig — ... ... ... — ... 6 «

i —3"ig -  - - — — — -  — i°  ‘
3 — 5 -ig  —  —  —  —  —  —  16 '<

T arokk .
Esti 10 óráig .. .  .. .  . . .  . . .  —. ... ... 6 kor.

10—i-ig ...  .. .  ... ... ... . 8 «
T—3-ig— — — — — — — 12 «
3—5-ig — — — — — — 2 0  «
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B esigue .

Éjfél után 3-ig ...    .. .  .. .  ... .. .  8 kor.
Éjfél után 3-tól— 5-ig ...  _ ... ... 20 «

Q uinze.

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

P ocker.

Ejfél 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 « .......... - — - -  25 «
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 Quinze, 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.



A  panasz- és indítvány könyv.

13. §.

A Casino írótermében panasz- és indítványkönyv 
van letéve.

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

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

15. §.
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. §•
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 ÜGGE L ÉK.

Tudnivalók.

1.

Az egyesület az 1907-ik évben 3 tiszteleti, 689 ren
des és 22 rendkívüli, összesen tehát 714 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, mint annak biztos 
hiedelme, hogy azon honfitársainktól, kiket éle
tünkben tiszteltünk, becsültünk, holtunk után is 
hosszabb ideig megemlegettetünk, s ily emléke
zések alkalmával felhordott példáink után a jövő
kor gyuladni fog nyomdokaink követésére ott, hol 
azok az erény ösvényét jelölék, ellenben óvako- 
dásra s jobb út választására serkenteni ott, hol 
emberi gyarlóságunknál fogva az igazság körén 
kívül kalandozánk : egyúttal ezennel azt is ígérjük, 
hogy a pesti nemzeti Casino társaságnak végren
delkezésünkben egy kis emlékjelet hagyandunk.»1

Eddigi aláírók az eredeti feljegyzés szerint : 
Széchenyi István,2 Bánflfy Pál, Fáy András,

1 A végrendeleti aláírás szövege az 1854-ik január 26-iki 
közgyűlés határozatából a következő záradékkal toldatott 
meg: «Az esetre, ha megfeledkeznénk, ezen soraink által a 
Casino-társaságot felhatalmazzuk arra, hogy örököseinket 
vagyonúnkból valamely alkalmas emléknek kiszolgáltatására 
felszólíthassa.»

2 Gróf Széchenyi István végrendeletileg egy díszes 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

15
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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 x\urél,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 határozatkép mondotta 
ki: «hogy a Nemzeti Casino e díszes művű serleget örök 
időkig oly becses kincse gyanánt őrzendi, melyre, mint az 
egylet dicső nevű alapítójának végrendeleti megemlékezésére, 
a késő 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 meg; 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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Bohus János, Tasner A ntal,7 Rosti Albert, Szabó 
János, Szápáry Antal, Ürményi József, Beniczky 
Lajos, Farkas Gábor, Bezerédj István, Láng Ignácz.7 
Weisz Bernát,7 8 9 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 tagdíjfizetés kötelezettsége alul élet- 
fogytiglan megváltották : Atzél Péter, Almássy K ál
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 Abrahám 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.

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

15’



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 gr. ; 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 tanulmány útjában sem fe
ledkezett meg egyesületünkről, s ez alkalommal egy 
nagy értékű — a Ming-dynastia korából származott— 
vázát hozott, illetve ajándékozott a Casinónak.

n ő



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.
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NEGYVENÖTÖDIK EAKOMA.
1908. évi február hó 2-án.

t r ó n o k  : N á v a y  L a j o s .

Tisztelt Uraim  /

Megtisztelő, de nehéz feladat előtt állok, a midőn 
a Casino m. t. Igazgatósága felhivásának eleget 
téve megkísérlem, hogy halhatatlan alapítónk em
lékét e díszes Társaság előtt ma felidézzem.

Nehéz e feladat nemcsak azért, mivel a kiváló 
szónokok oly hosszú sorozata után az ember saját 
hivatottságával szemben sokszorosan bizalmatlanná 
válik, de nehéz főleg még azért is, mert Széchenyi 
emlékéről méltóan szólani csak úgy lehet, ha 
mintegy kiemelkedünk a köznapi élet sokszor 
sivár és gyakorta kicsinyes küzdelmeiből, hogy 
ekként hazánk sorsát és ezzel kapcsolatban a 
honfiúi kötelességet lehetően azon magasabb néző
pontról ítéljük meg, melyre Széchenyi emelkedett, 
szolgálva nemzetét, emelkedett tehát élete minden 
perczében.
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Széchenyi nemcsak alkotásai nagyságával és 
sokoldalúságával, de még inkább eszméi hatalm á
val és prófétai tisztán látásával uralkodott nem
zetén és innen van, hogy a késői nemzedékek is 
élete gazdag tárházához fordulnak tanácsért, ha a 
reájuk háramló feladatokkal szemben útmutatást, 
bíztatást keresnek. És a mint Széchenyi egész 
élete a felkeltett és öntudatra ébredt nemzeti erők 
tömörítésére irányult, úgy a jelenkor is a nemzet 
nagyságában találva munkálkodása végczélját, szük
ségképen Széchenyi példájára van utalva, hogy 
tanításait megszívelve, győzedelmeskedjék az ellen
tétes indulatokon. Ezen indulatok legkárosabbika 
talán az, a mely a személyes ellentétek fokozásá
val, a közfelfogást hamis és téves utakra tereli 
és a mely válaszfalat terem t ott, — hol milliók 
érdeke az együttérzést és az összetartást igényelné. 
És bár küzdelmek nélkül haladásról szólani már 
azért sem lehet, mivel csakis az eszmék és az 
elvek harczában erősödhetik meg a fejlődést irá
nyító czéltudatos akarat, — ámde a nemzet és a 
társadalom jogaiért és igazaiért folyó küzdelmek
nek oda fajulniok sohasem szabadna, hogy sze
mélyes és pártos motívumokból táplálkozva, csak 
palástolói legyenek, a polgárokat egymástól elvá- 
lásztó mélységes ellenszenvek.

Nemzet, mely ezen veszélyes lejtőre tévedt, a 
nélkül, hogy rendelkeznék az ezen gyengesége le-



küzdéséhez megkívánt erkölcsi erő felett, nem 
zet, a mely a helyzet halasztást nem tűrő kény
szere alatt sem tud összeforrni, mert kicsinyes 
torzsalkodások rabjává le tt: a romlás jegyében 
áll és előbb vagy utóbb martalékává lesz a nálá
nál egészségesebb szervezeteknek!

Korunk nem minden kedvező jelenségéből túl- 
sötét következtetéseket levonni talán nincs még 
okunk, — ámde lehetetlen', hogy a jelenségek mér
legeléséből ne győződjünk meg arról, hogy itt a 
legfőbb ideje annak, miszerint legjobb erőink 
latbavetésével, a széthúzás fenyegető veszélyével 
szembeszálljunk. E küzdelem eredményessége 
m indenekelőtt elfogulatlanságot kíván, még pedig 
nemcsak a velünk ellentétes nézeteket vallókkal, 
de elsősorban önmagunkkal szemben is, nehogy 
az önbirálás hiánya a tiszta látás elhomályosítá- 
sára vezessen. És ezzel kapcsolatban szükségünk 
van a bazafiság azon fokára is, a mely a polgári 
kötelesség parancsszavával az egyéni érdekek és 
szempontok hatalmi tusáját ellensúlyozni és meg
fékezni képes.

Nézzünk körül — és látni fogjuk, — hogy 
sokkal nagyobb a tér, mely vállvetett munkára 
int, semhogy attól kellene tartani, mintha minden 
becsületes szándékú és komoly törekvésű polgárnak 
e téren helye ne lenne ; — nézzünk körül és át 
fogjuk érezni, hogy sokkal komolyabb időket
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élünk, semhogy büntetlenül folytathatnánk egy 
végnélküli és meddő peres eljárást, a terhelő fele
lősségek megállapítása, illetve elhárítása czéljából!

Tenni és alkotni, —- czéltudatosan és a kellő 
körültekintéssel, — tenni és alkotni, nem a nép
szerűség pillanatnyi és csalóka sikereiért, de a 
nemzet fejlődő képességébe vetett szilárd hittel, — 
tenni és alkotni, úgy a mint erre Széchenyi 
tettei és alkotásai tanítanak, ez az út az, melynek 
minden hazafi előtt nyitva kell állania. Széchenyit 
tetteiben és alkotásaiban azon meggyőződés vezé
relte, hogy csak a szó legnemesebb értelmében 
vett becsvágy és komoly kötelességtudás lehetnek

haladás előkészítői.
Lankadást nem ismerő munkálkodásával példa

ként akart nemzetére hatni és az élet rendes 
szükségleteit felismerve, gyakorlati eszközökkel 
sietett a köznek szolgálatába. De azért Széchenyi 
realismusa egyben a legfőbb idealismus is volt. 
M ert képzelhető-e nagyobb idealista annál az er- 
nyedetlen munkásnál, m int a ki fáradozásai gyü
mölcseit egy távoli kor boldogulásában kereste, 
m int a ki erős és állhatatos tudott lenni az ú t
jában  gördülő akadályokkal szemben, mert bízott 
az őt követő nemzedékek győzedelmes, mert kö
telességtudó hazafiságában ? A munkás Széchenyi 
előtt — eszményként — ott lebegett mindenkor 
a polgárai összetartása által nagygyá és hatal-



mássá lett Magyarország képe, — melyet oly 
nagynak és hatalmasnak képzelt, hogy ezzel szem
ben nemcsak a jelent, de a m últat is szegénynek, 
kisszerűnek látta!

Széchenyi emlékéhez tehát m indenekelőtt nagy 
és kegyeletes' kötelességek fűződnek, melyek fel
ismerése alól nem vonhatják ki magukat hagyo
mányaink hű letéteményesei. M ert vajmi távol 
vagyunk még attól, hogy Széchenyi reményei 
már valóra váltak volna és ép a mai nemzedék az, 
mely nagy feladatoknak és komoly küzdelmeknek 
osztályosa. Társadalmi és politikai téren egyaránt 
kevés a nyugvópont és itt is, o tt is tapasztalhat
juk a reformmunka sürgős voltát. Puszta kritika 
és aggódó, elfogult kislelküség itt ép oly kevéssé 
helyén valók, mint a mily kevéssé szolgálja a fej
lődés ügyét a hangzatos jelszavak tartalomnélküli 
ku ltusza! E komoly időkben ne hiába idézzük 
fel — tisztelt Uraim ! Széchenyi emlékét, hanem- 
e kegyeletes tény felemelő hatása alatt lássuk be, 
hogy egy nemzet boldogulása elválaszthatatlan a 
polgári erénytől, lássuk be, hogy az áldozatok, 
melyeket egyéni érdekeinkből és élvezett elő
nyeinkből a köznek meghozunk, nélkülözhetlen 
alapjai Széchenyi eszméinek, jövendő nagyságunk
nak. Haladjunk nyomdokain és kövessük a zászlót, 
melyet várunk ormára az ő geniusa tűzött fel. 
Magasan leng e zászló és rögös az út, mely köze-
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lébe visz. A kezdetben széles, egymástól el-eltérő 
útirány mind szorosabbá és egységesebbé lesz és 
mennél magasabbra emelkedünk, annál inkább 
érezzük, hogy csak egymást támogatva és össze
tartással küzdve közelíthetjük meg a kitűzött czé lt!

Emelkedésünk ezen küzdelmes útjában kísérőnk, 
vezetőnk a Te szellemed legyen, Széchenyi István! 
A Te szellemed vezessen a magasba, vezessen a 
magyar zászló dicsőségére, vezessen oda, hol a 
köznapi salaktól tisztultan, a honfiúi erény telje 
áll őrt, e nemzet halhatatlan, mert nagyjainak 
élete által megszentelt, ideáljai m e lle tt!

D ánt Incém crescentibus or ti !



A NEMZETI CASINO
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Bevételek az igoS. évben.
k o r .  fill.

Az 1907. évi pénztári m aradvány. .. .  98772 35
Az 5538 kor. tagdíj hátralékból... ... 4652 —
Az 1908. évi tagdíjakból .. .  .. .  .. .  147562 —
Uj tagok fölvételi és tagdíja ... „ .  13080 —
Vendégek után. .. .  ... ... ... . . .  180 —
Lakbérekből ... . . .  . . .  ... . . .  — 18400* —
Operaszínház bérletéből.. ... ... .. .  3378 —
Nemzeti színházból .. .  ... ... ... 1450 —
Királyszinház premiere-bérletéből ... 168 —
Kártyadíjakból .. .  ... ... .. .  — 43309 10
Br. Laffert-alapitvány kamata ... ... 137 30
Pekedíjak ... .. .  . . .  ... ... ... 458 —

Étkező-kabin _ ... . . .  .. .  ... . . .  908 —
Tánczterem ... .. .  ... ... ... .. .  1850 —
K üldönczdíjak...........   ... .. .  .. .  . . .  337 40
Pénzkészletek gyümölcsöztetése ...  5878 07
Tagdíjak késedelmi kamata _ ... . . .  657 50
Borok eladásából...   .. .  . . .  __ 1554 48
Rendkívüliekből .. .  ... ... . . .  . . . 24115 46

Összesen... . . .  367447 6b

I.

- * Ez összegből 14.000 kor. csak mint számadási kérész* 
tülvitel szerepel, mint a Casino helyiségei után számított 
lakbér, megegyezően a kiadási rovat illő tételével.
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II.

Kiadások az 1908. évben.

kor. fii
I. Szállásbér ... ... ... ... .. . I4OOO* —

II. Tiszti fizetések és lakbér ... 8800 —
III. Szolgaszemélyzet fizetése.. ...- 53325 —
IV. Szolgaszemélyzet ruházata _ 864I 80
V. Komornok házi kiadásai.__ ... 556 41

VI. Hírlapok és folyóiratok. 6027 43
VII. Könyvek vétele és bekötése _. - -3335 61

VIII. írószerek és papiros ... ... 1464 78
IX. Villanyvilágítás... .. .  ... __ I 537I 06
X. Gyertyáért ... ... ... ... 1024

XI. F a-, szén-,coaksz- és légszeszfütés 10811 18
XII. Kártyák vétele... ... .„  .... 10623 90

XIII. Vízdíj .. .  ... ... _ ... 3798 70
XIV. Adók és illetékek ... ... - 7970 12
XV. Épület- és felszerelések karban-

tartása ...  ... ... ... ... 19097 53
XVI. Nyomtatványokra... 2603 16

Átvitel ... 167430 68

*  Ezen összeg csak számadási keresztülvitelkép szere 
pel úgy a bevételi, mint a kiadási részben, de tényleges be
vételt vagy kiadást nem képvisel.
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* Szám adási  keresztülv ite l
17’

kor. fin
Áthozat — I 67450 68

XVII. Beruházások és szerzeményekre 56928 37
XVIII. Művészeti czélokra (Erzsébet

királyné képének megfesté-
sére II. r. stb.) _ ... 12500 - -

XIX. Rákóczi alapitv. Il-ik  fele... 17451 25
XX. Jótékony- és culturális czélokra 3000 —

XXI. Orvos és gyógyszerész... ... 637 43
XXII. Törvénykezés és levelezés 838 16

XXIII. Nemzeti szinház bérlete ... 5340 —
XXIV. Operaszinház bérlete 6120 —
XXV. Vígszínháznak elővételi díjban 400 —

XXVI. Magyar szinház elővételi díja 200 —
XXVII. Királyszinháznak elővételi díj-

ban és premiere bérlet 00 on —
XXVIII. Kegydíjakra ... ... ... — 4600 —

XXIX. Épület és felszerelések bizto-
sitása ...  . . .  ... ... — 689 30

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

XXXII. Tagdíj váltsági kamatok elszá-
m olása... .. .  .. .  ... .. . 2014* —

XXXIII. Borok vételére .. .  .. .  — 1973 09
Vegyesekre ... ... . . .  ._. 18121 45

Összesen... 317338 73
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igo8 (leczember 3 i- ig  m aradt hátralékok.

kor. fill.

Tagdíj-hátralék 1907-ről._. — — 886
« « 1908-ról ___ ___ —_ 3212 —

Összesen . 4098 —

III.

Ö sszehasonlítás.

Az 1908. évi összes bevétel... ... ... 367447 66 
Az 1908. évi összes kiadás. ... ... 3 17338 73
Az 1909. évre átviendő pénztári ma

radvány ... — ... ... — — 5OI°8 93
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F Ü G G E L É K

i.
Br. Laffert Antal alapítvány.

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

11.
Letéti kezelés.

A. k o r .  fill.

A kisorsolt, de még be nem m utatott 
3 darab egyenkint 1000 frtos casinói 
kötvény beváltására egy bank betéti 
könyvben gyümölcsözőleg elhelyezve 7027 10

Időközi kamatok .... ___ .. .  269 81
Összesen . .. .  7296 91

Ez alapot terhelő kiadás nem volt __
Az 1909. évre átviendő maradvány ... 7296 91

B.
A  N em zeti Casino Rákóczi alapítványa. Ezen 

alapítványnak az 1907. év végével kim utatott 
21000 K n. é. értékpapirálladéka az alapítvány 
II-ik részletének bevételezése folytán eszközölt 
újabb értékpapír vásárlás következtében az év foly
tán 40000 koronára emelkedett.

A m egállapított tőke magasságát elért alapít
vány, az alapitó oklevélben körülirt módon leendő 
további kezelés czéljából, 1908 nov. i-én esedékes 
szelvényeivel együtt, 1908 máj. 11-én am . kir. H on
védelmi minisztérium letétpénztárának adatott át.
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C. k o r .  fill.

Erzsébet királyné arczképének megfes
tésére szolgáló letéti tömeg álladéka
1907 deczember 31-én _ ... . . .  10000
Ujabbi letét és időközi kam atok... 10411 74

Összesen... . . .  20411 74
egy Leszámit. és Pénzváltó Bank 
betétkönyvben elhelyezve.

Budapest, 1908. deczember hó 31-én.

Tik Mihály s. k.,
t i t k á r - p é n z t á r n o k .

Alulírottak a bevételi és kiadási tételeket a számadási 
okmányokkal összehasonlítván, és a készpénzt megszámlálván, 
a pénzmaradványt 50108 K 93 fill, azaz ötvenezeregyszáz- 
nyolcz korona 93 fillérben, a Casino pénztárától elkülönítve 
vezetett «Br. Laffert Antal alapítvány# állagát 3400 K n. é. 
40/0-os kötvényekben és egy drb 34 K-ról szóló Pesti első hazai 
takarékpénztári könyvben, a be nem mutatott kötvények be
váltására szolgáló alapot egy drb 7296 K 91 fill.-ről kiállított 
bank betéti könyvben, az Erzsébet királyné arczképének meg
festésére szolgáló alapot egy 20411 K 74 fill -ről kiállított 
bank betéti könyvben megállapítván, végül a Nemzeti Casino 
Rákóczi alapítványának 40000 K álladékát rendeltetési he
lyére átfizetve találtatván, az egész számadást rendben, és 
Ilk Mihály titkár-pénztárnok urat — a szokásos óvások fen- 
tartása mellett — felmentendőnek találtuk.

Kelt Budapesten, 1909. évi január hó 23-án

K autz Gyula s. k.
b iz o t t s á g i  e ln ö k .

Halassy P á l s. k. Örgr. Pallavicini Ede s. k.
Gr. Dessewffy E m il s. k. Kubinyi Á rpád  s. k. 

Jekelfalussy Zoltán s. k.
b i z o t t s á g i  ta g o k .



Előirányzat az igog. évre.

A.

B evéte lek .
kor.

I. Az 1908. évi pénztári maradvány 50108
II. A 4098 K tagdijhátralékból ... 2000

III. Az 1909. évi tagdíjakból ... 144000
IV. Uj tagok fölvételi- és tagdíja. 9600
V. Vendégek után ... . . .  ... 120

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

VIII. Operaszínház bérletéből _ ... 3600
IX. Nemzeti színház bérletéből 1400
X. Királyszinház premiere bérletéből 100

XI. Báró Laffert alapítvány kamata 137
XII. Tekedíjak ... ... ... ... ... 350

X III Étkező kabinok ... . . .  . . .  600
XIV. Tánczterem ... . . .  .. .  . . .  1800
XV. Küldönczdíjak ...  ... . . .  200

XVI. Pénzkészletek gyümölcsöztetése 3000
XVII. Tagdíjak késedelmi kamata 500

XVIII. Borok eladásából ... .. .  1200
Összesen ... ... 263115



E lő irá n yza t az igocj. évre.
B.

Kiadások.
kor.

I. Tiszti fizetések és lakbér ... 8800
II. Szolgaszemélyzet fizetése ... 53320

III. Szolgaszemélyzet ruházata 9000
IV. Komornok házi kiadásai ___ 650

V. Hírlapok és folyóiratok ... ... 6200
VI. Könyvek vétele és bekötése 4000

VII. írószerek és papiros... .. .  ... ióoo
VIII. Villanyvilágítás ... . . .  ... 23000

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

fütés . . .  . . .  . . .  ... ... 11000
XI. Kártyák vétele .. .  ... .. .  10000

XII. Vizdíj . . .  ... __  ...  .. .  4000
XIII. Adók és illetékek.................   8000
XIV. Épület és felszerelések karban

tartására.. . . .  .. .  . . .    20000
XV. Nyomtatványokra.. . . .  ... 2400

XVI. Nemzeti színház bérlete... ... 5340
XVII. Operaszínház bérlete... ... 8160

XVIII. Magyar színháznak elővételi díjban 400
XIX. Király színháznak elővételi díjban 1000

XX. Vígszínháznak elővételi díjban 400 
Átvitel ... . . .  178470
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k o r .  f i l l .

Á thozat... __ 178470 —
XXL Beruházások és szerzemé

nyekre.......... . . . .  . . .  . . .  20000 —
XXII. Jótékony és culturalis czéloki a 3000 —

X X III. Orvos és gyógyszerész__ . . .  650 —
XXIV. Törvénykezés és levelezés_ 800 —
XXV. Kegydíjakra . . .  . . .  . . .    5260 —

XXVI. Vendéglős kárpótlása... . . .  16000 —
XXVII. Kenyérváltság . . .  . . .  . . .  2200 —

XXVIII. Épület és felszerelések bizto
sítása .................... .... — 680 —

XXIX. Borok vételére __ ...  . . .  2000 —
XXX. Egy nyugdíjalap megalakí

tására . . .  . . .  . . .  — 10000 —
XXXI. Vegyesekre _ ... __ . . .  18000 —

Összesen.. . . .  257060 —

137

Ö sszeh ason lítás:

A bevételek főösszege... .. .  263115 —
A kiadások főösszege . . .  257060 —

Remélhető maradvány 6055 —

18
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Vagyon mérleg

V agyon.
kor. fin.

I. Telek és épület... . . .  _ ... I37IOOO —
II. A 26125 kötetnyi könyvtár... 277078 —

III. Ezüstnemüek _ __ ... ... 4954-6 —
IV. Porczellánnemüek... .. .  . . . 3367 —
V. Üvegnemüek ...  . . .  . . .  ... 1518 —

VI. Asztalnemüek.. . . .  ... ... I2657 —
VII. Festm ények.. . . .  . . .  _ __ I2780O —

V ili. Bútorok, szőnyegek, órák, szob
rok stb. .. .  .. .  _ — ... IO6628 _

IX. Konyhák fölszerelése ...  . . . 7315 —
X. Erzsébet királyné arczképének 

megfestésére szolgáló alap... 204H _
XI. Br. Laffert alapítvány ...  ... 3434 —

XII. Követelések tagdíj hátralékokban 2100 —
X III. Készpénz ...  . . .  .. .  . . .  ... 50108 —
XIV. Kártyakészlet... . . .  . . .  _ 1428 —

XV. A szivarkezelésnél anyagban és 
készpénzben ...  . . .  .. .  ... 90710 --r

XVI. Borkészlet .. .  ... 7417 —
Összesen 2i 325i 7 —
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iqo8 deczember j i-é n .

T eh er
kor. fill

Egyenleg mint tiszta vagyon ...  ___ 2132517 —

Ilk  M ihály s. k.,
titkár-pénztárnok.

1 8 *

Kelt Budapesten, 1908 deczember 31-én.

Összesen ...  2132:17
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