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Tisztelt Közgyűlés!

Midőn egyesületünk 84-ik rendes évi köz
gyűlésén tisztelt tagtársainkat üdvözölni szeren
csénk van, a most lefolyt évről szóló jelentésün
ket a következőkben terjesztjük elő:

A Nemzeti Casinonak az 1910-ik évben 3 tisz
teletbeli, 686 rendes és 10 rendkívüli, összesen 
tehát 699 tagja volt.

Tizennégy tagot ragadott el a végzet ez év
ben körünkből, közöttük a világ két ragyogó 
koronájának v iselő jét: Anglia királyát és India 
császárját VII-ik Eduardot, egyesületünk tisz
teleti tagját, hazánknak s nemzetünknek igaz 
barátját. 1881-ben látogatott el, mint Walesi 
herczeg, első ízben hazánkba és valahányszor 
itt megfordult, mindig szerencséltette látogatá
sával casinonkat s nem egyszer kifejezést adott
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annak, hogy mily jól érezte magát egyesüle
tünk helyiségeiben. E kellemes órák emlékéül 
1886-ban Angelli tanár által megfestett élet
nagyságú arczképét ajándékozta Casinonknak.

Őszinte rokonszenv fűzte a magyar aristokratia 
több tagjához, kiket többször látogatásával tisztelt 
meg s kiket Angliában gyakran részesített feje
delmi vendégszeretetében.

Az első országos kiállításkor 1885-ben hosszabb 
időt töltött Budapesten s ez alkalommal fényes 
ünnepségekkel vette őt körül Casinonk, nemcsak 
a fejedelmi sarjat ünnepelvén benne, hanem a fényes 
szellemi tulajdonokkal felruházott úriembert, a 
szó legnemesebb értelmében vett gentlemant, a 
jó  ízlés és nemes tónus nagymesterét.

Midőn 1900-ban VII-ik Eduard név alatt el
foglalta ősei trónját, a Casino 1901. évi közgyűlé
sének megbízásából gróf Eszterházy Mihály — 
akkor lelépett igazgató — Londonban élőszóval 
tolmácsolta a Casino tiszteletteljes szerencsekivá- 
natait. Ő Felsége a Casino szerencsekivánatait 
köszönettel fogadván, királyi üdvözletét küldte a 
tagoknak s ez alkalommal különösen hangsúlyozta, 
hogy annál is inkább örvend a Nemzeti Casino 
üdvözlésének, m ert azon sok egyesület között, 
melyeknek tagja volt, egyedül a Nemzeti Casino
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volt az, a mely trónralépte alkalmával őt sze- 
rencsekivánataival felkereste.

Fájdalom, a Gondviselés nem engedte, hogy a 
koronát, melynek az ő személye uj fényt és 
ragyogást kölcsönzött, sokáig viselje, de uralko
dásának rövid ideje alatt is a fejedelmi nagyság 
minden erényével ékeskedett.

Nagy ember és nagy király volt az elhunyt, ki 
egész életén át őszinte, igaz és eleven érintkezést 
keresett és tarto tt fenn a világgal ; a merre meg
fordult, m indenütt hódolatot és rokonszenvet 
keltett maga iránt s épen ezért ravatalát az egész 
művelt világ részvéte állotta körül s e részvétben 
mélyen osztozott a Nemzeti Casino is.

Választmányunk kebeléből három tagot ragadott 
el a halál: Bánó József, Fáy László és br. P iret 
Lajost, kiknek mindenike buzgó részt vett a 
Casino felvirágoztatása körüli munkánkban. 
Br. Vay Béla halála is érzékeny veszteség egye
sületünkre nézve, ki több m int félszázados tagsága 
alatt csak barátokat szerzett magának e körben, 
de ellenséget soha. H alottaink között gyászoljuk 
még id. Rakovszky Istvánt, az állami számvevő- 
szék elnökét, Josipovich Imrét, id. gr. Draskovich 
Ivánt, Salamon Aladárt, Emmer Kornélt, Luczen- 
bacher Pált, gr. Pálffy Istvánt és Chernél Györgyöt.
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Ezen súlyos veszteség mellett felvétetett 25 ren
des és 3 rendkívüli, összesen tehát 28 tag ; kilé
pett 5 tag, kik közül négyen részint a diplomatiá- 
hoz, részint a hadsereg kötelékébe tartozván, 
Budapestről történt áthelyeztetésük miatt vál
tak meg egyesületünk kötelékéből, egy rendes 
tag pedig tagsági kötelezettségének lejárta czímén 
lépett ki.

O Császári és Apostoli királyi Felségének 80-ik 
születésnapja alkalmából a Nemzeti Casino igaz
gatósága a Casino nevében hódoló díszfeliratot 
intézett a király trónjához, melyet O Felsége 
köszönettel legkegyelmesebben fogadván, elren
delni méltóztatott, hogy az a cs. és kir. hitbizo
mányi könyvtárban őriztessék meg.

A Nemzeti Casinó által II. Rákóczi Ferencz 
hamvai hazahozatalának örvendetes hatása alatt 
a m. kir. honvédségi Ludovika akadémiában egy 
magyar ifjú nevelésére alkotott Rákóczi alapítvány 
ez évben adományoztatott el első ízben, midőn 
az alapító levél értelmében azt az Igazgatóság 
Ocskay Elemérnek, Ocskay Gusztáv nyug. állam- 
vasúti felügyelő fiának adományozta oda.

A könyvtár szükségletei ez évben 4007 K 95 fillért 
vettek igénybe, s miután könyvtárunk ez évben 
újabb beszerzések útján 610 kötettel szaporodott,
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az év végén tartalma 27,340 kötetre emelkedett, 
melynek leltári értéke 285,042 K-t képvisel.

Olvasótermünkben 103 hazai és 104 külföldi, 
összesen tehát 207 lap és folyóirat állott tagjaink 
rendelkezésére, melyek előfizetése 6456 K 92 fillért 
vett igénybe.

Az igazgatóság fokozott figyelmet fordított ez 
évben a konyha és általában az ellátás tekin teté
ben hangoztatott panaszok orvoslására és azon 
reményben van, hogy az elmúlt nyár folyamában 
a konyha vezetésében beállott változással sikerült 
a bajok nagy részét orvosolni, s a mai drágasági 
viszonyok daczára is mérsékelt árak m ellett jó 
konyhát bocsátani tagjaink rendelkezésére.

Áttérve egyletünk pénzügyi helyzetére örömmel 
konstatálhatjuk, hogy bár költségvetésünk csak 
4672 K maradványt irányzott elő, számadásainkat 
mégis 52,312 K 18 fillér pénztármaradványnyal 
zártuk le, mivel összeredményben a bevételeknél 
38,473 K 40 fillér többletet, a kiadásoknál pedig 
az előirányzattal szemben 9166 K 78 fillér meg
takarítást sikerült e lérnünk ; és az annál örven- 
detesebb, mert a két megelőző deficites év 
után mostani számadásunk végeredményben activ, 
a mennyiben a kezdetleges pénztármadvány levo
nása után 15,091 K 83 fillér fölösleget tün tet fel.
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Egyletünk az elmúlt évben 3000 K-t fordított 
jótékony czélokra, mely összegből 1000 K-t a krassó- 
szörénymegyei árvízkárosultaknak, 20oK-ta Stefánia 
Szegénygyermek-kórház-Egyletnek, 200 K-t a Buda
pesti Önkéntes Mentő-Egyesületnek, 200 K-t 
a Klotild Szeretetháznak, 200 K-t a Műegyetemi 
Segélyegyletnek, 200 K-t a Műegyetemi Diák
otthonnak, 200 K-t a Kolozsvári Mensa Akademi- 
kának, 200 K-t a Süketnémák Ungvári Intézeté
nek, 200 K-t a Budapesti Rabsegélyző Egyletnek, 
200 K-t a Vakokat Gyámolító Országos Egyesület
nek, végül 200 K-t az Országos Díjnokegylet 
Nyugdíjintézetének ju ttato tt.

A múlt évi számadások úgy a kirendelt szak
számvevő, mint a pénzügyi bizottság által is meg
vizsgáltatván, azok minden irányban rendben talál
tattak.

A pénzügyi bizottság által az 1911-ik évre ki
dolgozott s a választmány által átvizsgált költség- 
vetés szoros fegyelemmel van a várható szükség
letekre, de másrészt a bevételek előirányzásában 
kellő mérséklet nyilvánúl, úgy hogy annak reali
zálásához kétség nem férhet.

Tisztelt Közgyűlés !
Ezekben vázoltuk rövid vonásokban egyletünk 

múlt évi viszonyait, és most, midőn tisztünket
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megbizóink kezeibe leteszszük, méltóztassanak meg
engedni, hogy kifejezést adjunk hálánknak és 
köszönetünknek Casinonk minden tagja, főként 
a választmány tisztelt tagjai előtt, kik tisztünk 
viselésében bennünket mindenkor jóakarattal és 
bölcs tanácsukkal támogattak. Ismételten kérjük, 
hogy fogadják ezért forró köszönetünket.

Hazafias üdvözlettel 

Budapesten, 1910 január havában.

AZ IGAZGATÓSÁG :

Gróf Hadik-Barkóczy Endre. Gróf Széchenyi Gyula 

Széli Kálmán.

Ilk  M ihály 
titkár.
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I.

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

Ő felsége VII. 5<duard 

•Änglia királya, India császárja.
A
t





// f * * r0 császári és k irályi fensége 

Jenő főherczeg.





// # f f 
0 császári és k irályi fensége

József főherczeg.





II.

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

A

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

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

Szolnokmegye.
1871 Almásy Kálmán gr., Pászthó, Hevesmegye.
1871 Almásy Tasziló gr., Hallstadt, Oberösterreich. 
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., Róm a , Palazzo d i Venezia. 
1880 Andrássy Géza gr., Bpest, V i l i ,  Eszterházy-u. 42. 
1882 Andrássy Gyula gr., Budapest, II.,fŐ -u. I I .
1884 Andrássy Sándor gr., Bpest, VI., Hegedűs Sándor -

utcza 18. ( Velejte, Zemplénm.) 
1873 Andreánszky István br., Vácz, körút I.
1893 Antos István, Budapest, V I I I ,  József-utcza  / / .

(Rákos- Csaba, Pestmegye.)
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i868 Apponyi Albert gr., Bpest, I., Verbőczy u. I J .

( Eberhard, Pozsonyin.)
1876 Apponyi Antal gr. id., Jablonicz. Nyitram.
1898 Apponyi Antal gr. ifj., Bruxelles, J J .

des Arts.
1875 Apponyi Géza gr., Hőgyész, Tolnám.
1893 Apponyi Gyula gr., Nagy-Appony. ( Budapest,

V III., muzeum-utcza I I . )  

1904 Apponyi Henrik gr., B erlin , Moltke-strasse 3. 
1865 Apponyi Sándor gr., Lengyel, Tolnamegye.

( Budapest, V I , Andrdssy-út IOÓ.)
1906 Atzél Elemér br., Bpest, V I I ,  Herm ina-út 23.

B

1907 Bacsák Zsigmond, Wien, I I I . , Schützengasse IJ. 
1892 Baich Iván br., Bocsár, lorontálmegye.

( Budapest, V I , Lendvay-u. 23.) 
1898 Baich Milán br., Budapest, I V ,  bécsi-utcza 8.
1907 Baich Péter br., Nagy-Várad, Nagy Sándor-u. 13.
1865 Bakody Tivadar, Budapest, I V ,  magyar-u. 8.
1908 Balás Lajos, Rozsnyó ( Budapest, I V ,  Szép-u 4.)  
1873 Baltazzi Arisztid, Napagedl, Morvaország.
1873 Baltazzi Hector, London, Hyde P a rk , Hotel

Picca-dilly.
1873 Baltazzi Sándor, Wien, IV !I , Wohllebengasse 3. 
1892 Bánfly Dezső br., Budapest, II ., bimbó-u. 7.
1866 Bánffy György gr., Bpest, V III., Reviczky-u. 3.

( Bonczhida, Kolozsm.)
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1894 Bánffy Miklós gr., Bpest, V III ., Reviczky-u. 5'. 
1902 Bánhidy Antal br., Arad. ( Budapest, IV ., Angol

királynő szálloda.)
1879 Bánó József, f
1909 Bárczy István, Budapest, II .,  fő-u. JI.
1893 Barcza Károly, Budapest, I V ,  Veres-Pálné-u. 19. 
1887 Barcsay Domokos, Kolozsvár. ( Budapest, II .,

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

Szolnok- Dobokam.
1882 Batthyány Béla gr., Pár is IJ  R ue Alphonse de

Neuville.
1867 Batthyány Elemér gr., Budapest, //T , borz-u. 10. 
1900 Batthyány Gábor gr. Bpest, V I I I ., Muzeum-u. 5 . 
1908 Batthyány Gyula gr., Bpest, V III., Esterházy-

utcza 21,
1890 Batthyány István gr., Budapest, IX ., üllői-ut I I .
1883 Batthyány Iván gr., Nagy-Csákány, Vasmegye. 
1881 Batthyány Lajos gr. ( Ik e rv á r .)  Budapest, V III.,

Esterházy-utcza 2/.
1894 Batthyány Tivadar gr., Bp., V i l i ,  Horánszky-

utcza ef. ( Lajtafalu, Mosonm.) 
[860 Batthyány-Strattmann Ödön herczeg, Körmend, 

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

gária szálloda. (  Cscndlak, Vas m .)  
1878 Beniczky Ádám, Zsámbok, u. t>. H atvan , Túra

mellett.



1878 Beniczky Géza, Budapest, I ,  un-u . 12. (Homok,
Szolnokmegye.J

1908 Benyovszky Móricz gr., Siklós, Baranya m.
( Budapest, V I/., Royal szálloda.) 

1902 Benz Albcron Ottó br., Kassa , Klobusitzky-u. / / .
1906 Beöthy Pál, Felaranyos, u. p. Aranyos, Komá

romon. ( Budapest, I V ,  Kossuth L.-u. 12.)
1897 Berchtoldt Kázmér gr., iV. K ázm ér, Zemplénm.
1896 Berchtold Lipót gr., Szt.-Pétervár, 10. Serg- 
1886 Berchtold Miklós gr., Vácz. [_jewskaja.
1869 Berczely Jenő, Kassa.
i860 Bernrieder József, Hidvég, u. p. Kötesd, Tolnám.
1898 Berzeviczy Albert, Bpest, V II., Erzsébet-körut 9.
1891 Berzeviczy György, Wien, X I I I . ,  P ark Hotel,

Schönbrunn.
1892 Bethlen Aladár gr., Élesd , Biharmegye.
1907 Bethlen Adám gr., Bony ha, Kisküküllőmegye.
1891 Bethlen Balázs gr., Árokalja, u. p . Kerlés,

Szolnok-Dobokam.
1892 Bethlen Bálint gr., Gyér es, Erdély.
1896 Bethlen István gr., Bpest, VI., Nagy János-u. 25.

( Mező-Sámsond, u.p. M .-Rücs.)  
1882 Bethlen Ödön gr., Kolozsvár, Arany János-u. 4.. 
1864 Bezerédj Pál, Budapest, I V ,  Ang. kir. száll.

( H id ja , u. p. Szedres, Tolnám.) 
1889 Bezerédj Viktor, Budapest, V I , Andrássy-ut 105. 
1902 Biró Albert, Kupa, u .p . Kunágota, Csanádm.

( Budapest, I X ,  Lónyay-utcza 17.)
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r881 Biró Lajos, Gyöíigyös-Halász. (  Bpest, V I ,  Nagy
János-ntcza 2J.)

1873 ßissingen Ernő gr., J a m , Krassö-Szörénymcgye.
( Budapest, V I I ., Damja7iich-u. 18.) 

1910 Bissingen Nándor gr. Kecskemét.
1905 Bittó István, Budapest, V il i . ,  Sándor-utcza 23 b. 
1883 Blaskovits Aladár, N.-Királyhegyes, u .p . Csandd- 
1873 Blaskovits Antal, 1 ápió-Szt-Márton. \_Palota.
1857 Blaskovits Ernő, Bpest, I V ,  redltanoda-utcza 12.
1885 Blaskovits Elemér, Budapest, IV ., Eskü-ut 5.

( Nézsa, per Vdcz.J 
1857 Blaskovits István, N.-Királyhegyes,u. p. Csanád-

[.Palota.
1898 Blaskovits Sándor Bpest, IV ., Vadászkürt száll. 
1901 Bogdanovics Lucián, Karlócza.
1862 Bohus László br., Világos, Aradm .
1852 Bohus Zsigmondbr., Budapest, V , sas-utcza 21. 
1905 Bolgár Ferencz, Budapest, I V ,  váczi-utcza JÓ. 
1893 Bolza Pál gr., Szarvas.
1901 Borbély György, Török Szt.-Miklós.
1905 Bornemissza Elem ér br., Szilágy-Cseh.

( Budapest, I V ,  Egyetem-u. 6 .)
1886 Bornemissza Gábor br., Rohoncz, Vasmegye.

(W ien , I I I . ,  Reisnerstrasse J I .J
1906 Bornemissza Lipót br., Maros-Hlye.
1909 Bosdari Sándor gr., Bpest, V I ,  Téréz-körút3 6 *

* Az év végén kilépett.

4
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1907 Botka Béla, Ó-Lécz, Torontál-m. ( Budapest,
/., disz-tér 6 .)

1885 Braganga herczeg, Dom Miguel,
Wien, Favoritenstrasse 7. 

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

1902 Braganga herczeg, Miguel,Pardubitz, in Mähren,
Königstrasse N r. 10S. 

1910 Brockdorff-Rantzau gr. B p .,IV ., Papnövelde-u.io. 
1869 Bujanovics Sándor, Budapest, V III., Főherczeg

Sándor-u. 30.
1896 Burchard-Bélaváry Konrád, Bpest, V , Sas-u. 16. 
1900 Burchard-Bélaváry Pál, Wien, I I I ,  Baum ann

strasse
1904 Burián István br., Wien, Johannesgasse 3.

C
1893 Chernél G yörgy i
1899 Chotek Rezső gr., Futták, Bács-Bodrogm.

( Budapest, V II ., Andrássy-ut J0.) 
1887 Crouy-Chanel Endre gr., Sacza, u. p. B uzin  ka ,

Ahauj-Tor name gye.
1909 Csarada János, Budapest, I V ,  Szerb-u. 9.
1865 Csáky Albin gr., Budapest, V I , Andrássy-ut lief.. 
1868 Csáky Gyula gr., Budapest, X ., Héderváry-u. 36.

( Szendrő, Borsodm J
1910 Csáky Gusztáv gr. Görgő, Szepesm. f  Budapest,

I V ,  Angol királynő szállodaJ
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1899 Csáky Jenő gr., Pozsony, Dunakőpart 8.
1902 Csáky Lajos gr., Budapest, X ’., Hédervdry-ti. 27. 
1897 Csáky Vidor gr., Szepes-Görgő, ( Pozsony, Baross-

utcza .)
1863 Csapó Vilmos, Tengelicz, Tolna m. (Budapest,

I V ,  H ungária szálloda.) 
1889 Csatáry Frigyes, Budapest, V , Rudolf-rakpart J . 
1899 Cseh Ervin, Bpest, V I I I ,  Szentkirály :-utcza 16.

(Pécs, Kardos K álm án-u j . J  
1865 Csekonics Endre gr., Bpest, IV ., Kecskei7iéti-u. 10. 
1894 Csekonics Gyula gr., Bpest, I V ,  Kecskeméti-u. 10. 
1896 Csekonics Iván gr., Bpest, I V ,  Kecskeméti-u. 10. 
1894 Csekonics Pál gr., Bpest, I V ,  Kecskeméti-u. 10. 
1892 Csekonics Sándor gr., Bpest, I V ,  Kecskeméti-u. 10.

( Rogendorf. Toroniálm.)  
1908 Cserny Károly, Budapest, IX ., Imre-u. p.
1875 Czetwertynski Boris hg., M oszkva , Palais Czet- 
1881 Cséry Lajos, Bpest, I V ,  Váczi-u. J7. \wertynski. 
1871 Cziráky Antal gr.; Lovasberény.

( Budapest, I V ,  Ferencziek tere p .)  
1873 Cziráky Béla gr., Dénesfa, Sopronm. (W ien ,

Gauermann-gasse 2 .)  
1908 Cziráky György, gr., Budapest, I V ,  Ferencziek 

tere p. ( Dénesfa, Sopronm.) 
1873 Cziráky János gr., Schloss-Slawentzitz, Preuss. 
1906 Cziráky József gr., Dénesfa, Sopronm. [Schlesien. 
1896 Cziráky László gr., Lovasberény, Fejérmegye. 
1871 Czóbel István, Nagy-Őr, u.p. Késmárk.

4’
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D

1896 Darányi Ignácz, Budapest, VI., Andrdssy-ut 52.
( Dunaörs, u.p. és t. Örsujfalu, Komárom m .)  

1910 Darányi Kálmán, Budapest, IV ., Veres Pálné-u.5. 
1869 Dániel Ernő br., Budapest, IV ., muzeum-körut 5. 
1909 Dániel Pál i f j Budapest, V i l i ,  József-körút37.

( O-Lécz, Torontálmegye.) 
1903 D ánielT ibor br., Budapest, II ., lánczhid-utcza 6. 
1880 Déchy Mór, Budapest, V I , Aradi-u. JO.
1891 Degenfeld Imre gr., Budapest, V I I I . , Sándor- 

utcza 14.. ( Téglás, Ilajdumegye.) 
1896 Degenfeld Pál gr., Téglás, Hajdumegye.

( Budapest, I V ,  Angol királyné szá ll.)  
1879 Degenfeld Sándor gr., Erdőszáda, per Szatmár. 
1867 DessewfFy Aurél gr., Bpest, V i l i . ,  Horánszky-u. 16.
1894 Dessewffy Emil gr., Ujszász, Pest-m. ( Budapest,

V il i . ,  Horánszky-u. ló .)
1906 Dessewffy István gr., Bpest, V I I I ,  Horánszky-

utcza ló.
1907 Dessewffy Miklós gr., Bpest, V I I I ,  Sándor-u. 4.

( Vencsellci, Szabolcs m )
1908 Dezasse János, gr., Pozsony, Landler-u. I.
1893 Dókus Ernő, Budapest, IV ., muzeum-körut jp .  
1907 Dőry Béla, Zsitva-Gyarmat, Barsm .
1907 Dőry Hugó, Tüske puszta, u .p . Dombóvár.
1895 Dőry Ödön, Margitmajor, u. p. Vásdrosdomhó,

B a r  anyamegye.



1883 Draskovich Iván gr. id. t
1901 Draskovich Iván gr. Baranya-Sellye.
1898 Dréher Jenő, Budapest, X ., Halom-u. / .
1903 Dumba Constantin, Stokholm ( Svédorsz.J.

E

1885 Edelsheim-Gyulay Lipót gr., Budapest, /., tár- 
nok-utcza J. ( Felső-Elefánt, N yitram .)  

1882 Elek Gusztáv, Budapest, IV., Ferencziek-tere 2. 
1903 Elek Gusztáv ifj., Mező-Peterd, Biharm. fB u d a 

pest, IV., Ferencziek-tere 2 .)  
1866 Emich Gusztáv, Bpest, V III., József-u. 12.
1882 Emmer Kornél f
1870 Eötvös Loránd br., Bpest, V III , Eszterházy-u. 5. 
1872 Erdődy György gr., Gyepii-Füzes, Vasmegye. 
1864 Erdődy Gyula gr., Vörösvdr, Vasmegye.
1910 Erdődy Imre gr. Galgócz, Nyitram.
1890 Erdődy István gr., Jaska , Horvátország.
1907 Erdődy Rezső gr. ifj., Novim arof Var ásd m.

Horvátország.
1872 Erdődy Rudolf gr., Novimarof, Varasdmegye. 
1895 Erdődy Sándor gr., Vép, Vasmegye.
1910 Erdődy Vilmos gr. Galgócz, Nyitram.
1902 Esterházy Alajos gr., Csákvár, Fehérmegye.

(Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 32Ib. J 
1869 Esterházy Alajos hg., Wien, / ., Wallnerstrasse 4..
1873 Esterházy Antal Miklós hg., Pottendorf bei Wien.

2 9



30

i 8 8 i Esterházy Béla gr., Bakony-Szombathely.
( Budapest, IV ., Koronaherczeg-u. 12.) 

1896 Esterházy Gyula gr., Pozsony, Mihdly-u. ].
1864 Esterházy Imre gr., Pozsony, Fő-tér 7.
1881 Esterházy László gr., Sárosd, Fehérmegye.

(  Budapest, / L ,  Szervita-tér 10.) 
1884 Esterházy Miki. Mór gr., Csákvár, Fehérmegye.

(Bpest, V III., Szentkirályi-utcza 32lb.) 
1895 Esterházy Miklós hg., Kismarton, Sopronm.

(Budapest, /., Tárnok-utcza I I —I3 -J
1902 Esterházy Móricz gr., Budapest, Szentkirályi-

utcza 32/b. (  Csákvár, Fehérmegye.) 
1881 Esterházy Pál gr. id., Hfe/z, /., Fichtegasse 2!a.

( Lesencze-Istvánd, u. p. L.-Tomaj’, Zala m.)
1899 Esterházy Pál gr. ifj., Réde, Vesz prémmegye.
1903 Esterházy Pál gr. iíj., (pápai) Budapest, V III.,

Esterházy-u. 30.
1900 Esterházy Rudolf hg., Bpest, /., tárnok-utcza Q.

( Kismarton , Sopronm.) 
1888 Esterházy Sándor gr., Pula , zz. p. N.-Varsány,

Veszprémm.

F

1895 Farkas László, Bpest, V III ., muzeum-körut 18. 
1874 Fáy Béla, Jász-Monostor. ( Budapest, /F i,

• Irányi-utcza 18.)
1904 Fáy György, Puszta-Monostor. ( Budapest, / L ,

Irányi-utcza 18.)
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1892 Fáy Gyula, Nyústya, Gömörmegye.
1882 Fáy László t
1885 Fáy-Halász Gedeon, Dtmakeszi-Alag.
1873 Fejérváry Géza br., Bpest, VI.) Andrdssy-ut p8. 
1892 Felső-eőri Nagy Gyula, Kis-Hantos, u. p. Nagy-

Hantos, ( Bpest, IV., Veres Pálné-u. I I .)  
1862 Feste tits Andor gr., Szeleste,u. p. N.-Ölbő, Vasm.

( Budapest, VI., Munkácsy-u. 22.) 
1852 Festetits Gyula gr., Wildon,Grácz mell. ( Steier.J 
1903 Festetics György gr., Bpest, VIII., Esterházy- 

utcza 26. ( Paris I  Rue des frcre-P érier.) 
1872 Festetits Kálmán gr., P a Gyöngyös, u. p. Német-

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

( Dégh, Veszprémmegye.) 
1870 Festetics Taszilógr., Bp., VIII., Eszterhdzy-u. 26.
1874 Festetits Vilmos gr., Topondr, Somogymegye.
1875 Fiáth Pál br., A ka,per Moór, Fehérmegye,

f  Budapest, V I, Andrdssy-ut lo p .)  
1900 Flesch Aladár, Budapest, IV., Hungária száll. 
1875 Forgách István gr., Nagy-Szaldncz, Abaujmegye. 
1895 Forgách János gr., Gdcs, Nógrddm. ( B elgrad). 
1867 Forgách László gr., Mándok, Szabolcsmegye.
1906 Forster Gyula br., Budapest, II., lánczhid-u. p. 
1906 Forster Gyula br., ifj., Wien, /., Ballhausplatz 2. 
1889 Földváry Elemér, Budapest, IV., Havas-utcza p.

( Péteri, u. p. Monor, Pestm .) 
1902 Fries Móricz gr., Cernahora (in  Mähren).
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1890 Gaál Gyula, Büsü, Somogy megye.
1893 Gaál István, Büsü , Somogymegye.
1881 Gáli József, Lukarecz, per N.-Topolovetz, Temesm.
1886 Geist Gáspár, Budapest, FZ, Andrássy-ut 123.
1907 Gerliczy Felix br., Budapest, / ,  disz-tér 14. 
1896 Gerliczy Ferenczbr., Budapest, disz-tér 14.

(  Deszk, u. p. Szöveg, Torontdlm.)
1880 Ghyczy Béla, Budapest, V i l i ., vas-utcza 14.
1896 Goluchowski Agenor gr., I V I  , Bruckner

strasse 8.
1910 Gorcey Pál gr. Bpest, V III., Baross-u. 8.
1881 Graefl Jenő, Poroszló, Hevesmegye.
1872 Gromon Dezső br., Bpest, /F i, Hungária szálló. 
1888 Gyömrőy Aurél, Gyömrő) Pestmegye. ( Budapest,

V III ., Rákóczi-ut i i .J  
1881 György Endre, Péter fa lv a , Ugocsam.

H

1885 Hadik-Barkóczy Endre gr., Bpest, V III , tnuzeum-
utcza 7. z' Tavarna, Zemplénmegye.) 

1892 Hadik Béla gr., Budapest, II., fő-út 12.
1887 Hadik János gr., Budapest, V I, Délibáb-u. 35.

( Nádaska, u .  p. Torna, Abaujm.)
1891 Hadik Miksa gr., Budapest, V ili . ,  muzeum-u. 7.
1886 Hadik Sándor gr., Bpest, V III , Rákóczi-ut 19.



j898 Hajós József, Budapest, VIII., muzeutn-körút 18.
( Dömsöd, Pestm .)

1881 Halassy Pál, Budapest, V III , muzeum-u. 3.
1895 Haller György gr., Kerelő-Szent-Pál Kis- Kük ül lö

mé gye.
1906 Hammerstein Richárd br., Budapest, IV.,

Ferencz József-rakpart IJ. 
1892 Hámos László br., Berzéte, Gömörmegyc.
1872 Hannoverai főherczeg Ernő Ágoston, Wien,

X III!2. Penzing er Strasse 16.
1883 Harkányi Andor br., Bpest, V , Gizella-tér 5. 
1850 Harkányi Frigyes br., Bpest, V I, Andrássy-ut 4. 
1880 Harkányi János br., Bpest, VI., Andrássy-ut 4. 
1892 Harnoncourt Felix gr., Ecska, Torontálmegye. 
1899 Haupt-Stummer Lipót b r-,Bp., V I , Bajza-ti. 32.

(  Tőkés- Újfalu, Nyitramegye.) 
1888 Hengelmüller László br. Washington ( Am erika) .
1884 Hertelendy Ferencz, Temesvár. ( Lesenczetomaj,

Zalamegye.J
1888 Horthy István, Kecskemét.
1910 H orthy Jenő, Szt.-Margita, Szolnok-Dobokam 

( Bpest, I V , Angol királyné szálloda.)
1908 Horthy Szabolcs, Kenderes, Szolnokmegye.
1896 Horváth Ferencz br., Pap, u. p. Kis-Várda.
1909 Howard Esme, Budapest, V II , Ilka-utcza 5 1 *  
1899 Hoyos Miksa gr., Német-Iád, Somogy megye.
1873 Hugonnai Béla gr., Bpest, I V ,  Veres Pálné-u. 19.

* Az év végén kilépett.
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1894 Hunyady József gr., Bpest, VIII., Trefort-utcza3.
( Kcthely, Somogymegye.J

1893 Hunyady Károly gr., Soborsin, Aradmegye.
1896 Hunyady László gr., Bpest, V i l i , Trefort-u. 3.

(  Urmény, Nyitramcgye.J 
1910 Huszár Gyula, Budapest, I ,  uri-utcza 2J.
1892 Huszár Károly b.,Abafája, up. Sz. Régen, Erdély.■
1894 Huszár Károly, Budapest, VII., Damjanichu. 12.

Pétermajor, u.p. Lugos. K r  assó-Szörény me gye. 
1903 Huszár László, Bpest, V, Erzsébet-tér 10.

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

( Bogát, u. p. Somogy-Jaád.) 
1870 Inkey Béla, Tarótháza, u. p. Dömötört, Vasm.
1892 Inkey Imre br., Rasinja, Horvátország.
1893 Inkey József br., Iháros-Berény, Somogym.

( Budapest, V i l i ,  Eszterházy-u. 21.) 
1885 Inkey László, Bogát, u .p . Somogy-Jaád.

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

( Budapest, IV., Muzeum-körut 3 1 .)  
1884 Jankovich Aladár gr., Cabuna, Slavonia.
1877 Jankovich-Besán Elemér, Terezovác, Veröczem. 
1907 Jankovich-Besán Endre, Gicz-Hathalom, Vesz

prém m. ( Budapest, VI., Atidrássy-út lop.J
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1873 Jankovich-Besán Gyula, Öreglak.
( Budapest, V I, Andrdssy-ut 109.) 

1861 Jankovich-Besán József, Öreglak, Somogyin.
1902 Jankovich Iván gr., Budapest, VI., Eötvös-u. 25/b. 
1896 Jankovich László gr., Lengyel-Tóti, Somogyin. 
1906 Jánoky-Madocsány Gyula, Bpest, I V , Angolkir.

száll. (Pa. E geri, u.p. Nagy-Lap ás, Nyitram.) 
1904 Jekelfalussy Lajos, Bpest, V , Erzsébet-tcr iS. 
1892 Jekelfalussy Zoltán, Budapest, II., lánczhid-u. 6 
1908 Jeszenszky Ödön br., Paks, Tolnamegye.
1883 Jeszenszky Sándor br., Nógrád-Kövesd.
1886 Jósika Sámuel br., Kolozsvár, unio-utcza ip.
1908 Josipovich Géza, Bpest, VIII., József-körut 36.
1889 Josipovich Imre, f
1890 Justh Béla, Budapest, IX ., Kinizsy-utcza 5. 
1888 Justh Gyula, Budapest, V III , Reviczky-utcza 4..

K

1910 Kaas Albert br., Bpest IV., Kecskcméti-utcza 7.
(  Bér eg-Som.)

1904 Kabós Ferencz, Bpest, IX ., Ferencz-körut 34.
( Szász-Kis-Alm ás, u. p. Erzsébetváros.) 

1890 Kaiserstein Helfried br., Becs, Bráunerstrasse p.
( Starkstadt, Böhmen.) 

1908 Kállay Frigyes, Tápió-Sáp, Pestm.
1903 Karátsonyi Andor, Beodra, Torontálmegye.
1882 Karátsonyi Aladár gr., Budapest, IV., Kossuth

Lajos-utcza 6.
5’



1883 Karátsonyi Jenő gr., Bpest, I.,Krisztina-k<>rut 127. 
1910 Kárász István, Szeghalom, Békésm. ( Budapest, 

V ili .,  Eszterházy-utcza 24..)
1898 Károlyi Antal gr., \Vien,V777., Floriangasse 16. 
1 9 0 4  Károlyi György gr., Budapest, V III., Reviczky-

utcza 6.
1892 Károlyi Gyula gr., Budapest, V i l i , Reviczky-u. 6.

(  Arad-Mácsa ) .
1893 Károlyi Imre gr., Bpest, II., M argit-rakpart Q.

f  Nagy-Mágocs, Csongrdd 1n )  
IQ05 Károlyi József gr., Bp., V III, Szeutkirályi-u. J2. 
1893 Károlyi Lajos gr., Bpest, V III, Eszterházy-u. 4.0. 
1881 Károlyi László gr., Bpest, V III , muzeum-u. / / .  
1895 Károlyi Mihály gr., Budapest, IV., egyetem-u. 6. 
1892 Kazy János,Garam-Veszele u.p.N.-Sáró, Barsm.

( Budapest, I V , Hungária sz.J
1892 Kazy József, Budapest, V., tükör-u. 5.
1899 Kégl Dezső, Csala, F ej ér m.
1881 Keglevich Béla gr., Bpest, VI., Andrássy-út 99. 
1871 Keglevich Gábor gr., Abony, Pestmegye.
1903 Keglevich György gr., K lem i major, u.p. Csanád-

Apácza.
1882 Keglevich Gyula gr., Sashalom, u. p. Hatvan.
1903 Keglevich István gr., Ipolykiirt, u. p. Szécsény,

Nógrádmegye.
1897 Keglevich Miklós gr., Egres-Káta, u.p. Nagykáta.
1893 Keltz Gyula, Budapest, VIII., józsef-körut ?7-
1904 Keltz Sándor, Palin, Zalam. ( Zsitva-Ú jfalu.)

36
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1893 Kemény Ákos br., Alsó-Jár a, Torda-Aranyosm. 
1906 Kemény Árpád br., Csombord, u.p. Nagy-Enyed.

( Bpest, Pannónia sz )  
1876 Kemény Kálmán br., Maros-Vécs, Maros-Torda- 

megye. ( Budapest, FZ, Andrássy-nt 124..)
1899 Kendeffy Gábor, H átszeg , Hunyadmegye.
1906 Kendeffy Lajos, ^ Bpest, VIII., Muzeum-u. Q.j 

Tarodháza, u. p. Dömötört, Vasm. 
1885 Kétly Károly, Bpest, V i l i , Szentkirályi-u. 13. 
1875 Khuen-Héderváry Károly gr., Budapest, /., Szent 

György-tér 1. ( H édervár, Győrm.)
1900 Khuen-Héderváry Sándor gr., H édervár, Győrm. 
1873 Kilényi Hugó, Budapest, / ., Lógody-utcza 23- 
1887 Kinszky Károly hrg., Hfe/z, /., Freiung p.
1882 Kinszky Zdenkó gr., Wien, IV., Gusshausstr. 19.

( Chlumetz a. d. Cidlina, Böhmen.) 
1908 Kiss Géza (nemeskéri) Budapest, F /., Teréz-

körut 33. ( Göd, Pestm .) 
1882 Kiss Pál (nemeskéri), Bpest, FZ, Teréz-körut33.

(  Göd, Pestm.)
1908 Kiss Sándor (nemeskéri) Budapest, F7., Teréz- 

körut 33 ( Göd, Pestmegye.) 
1882 Klebelsperg Zdenkó gr., Brixen , Tirol. 
i860 Kléh István, Budapest, / F -., egyetem-utcza 2.
1879 Klobusiczky János, Szkulya, «. p. Gattája ,

Temesmegye.
1866 Korányi Frigyes br., Budapest, V II, Erzsébet-

körut 36.
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1866 Kornis Emil gr., Pozsony, Konvent-u. 6.
1898 Kornis Károly gr., Bpest, VI., Nagy Jdnos-u. 21.

( Szent-Benedek, Szolnok-Dobokamegye.)  
1898 Kossuth Ferencz, Bpest, V, Férencz József-tér5 ,6. 
1907 Kosztka Emil, Bpest, IV ., Kaplony-u. p.
1880 Kovács Sebestyén Endre, Bpest, V , József-tér 5. 
1901 Koerber Ernő, Wien, Rathhausstrasse Ip.
1898 Königswarter Hermann br., Kis-Szdntó, u. p.

Bors, Biharm. (W ien, Opernring 8 .)  
1897 Kövér Gusztáv, Héki puszta, u. p. Martfű 
1883 Kövér János, Martfű, Szolnok m. \_Szolnokm. 
1906 Kubik Béla, P-Zöldhalom, n. p Emiid.
1876 Kubinyi Árpád, Budapest, V II, Rdkóczi-ut 8.

( Felső-Kubin, Árvamegye.)  
1870 Kund Jenő, Budapest, I ., fchérvdri-út 16 B.
1899 Kürthy Lajos br., Koltha, Komárommegye.

( Bpest, I V , Ferencz József-rakpart ip .)

L

1831 László László, Budapest, I V , szép-uteza j .
1906 László Elemér, Póla. P iazza  Serlio 3.
1902 László Mihály, Budapest, V., hold-uteza IQ .

1910 Latinovits Endre, Budapest, V I, Felső erdősor 9.
(  Visegrád, Peshn.J 

1886 Latinovits Ernő, Bpest, I V , Reáltanoda-utcza 8.
( Bikity-Borsod, Bdcsm .) 

1905 Libits Adolf, Budapest, IV., eskü-ut 6.
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1884 Liechtenstein Henrik hg., Wien, I ,  Herrengasse 6. 
1863 Liechtenstein János hg., Wien, I ,  Herrengasse 6. 
1908 Liechtenstein János hg. ifj., Pöla.
1898 Lindelof Henrik br., Pa. H atár , u.p. N.-Hercstény,

/ B  arsmegy e.
1902 Liptay Béla, Jéke, u .p. Kis-Várda.
1888 Lipthay Frigyes br., lo v r in , Temesmegye.
1895 Lónyay Elemér gr., Oroszvár, Mosonmcgye. 
1892 Lónyay Gábor gr., Deregnyő, Zemplénmegye.

( Budapest, V II, Nagy János-u. JJ.J  
1895 Lónyay M enyhért gr., K is-B ózsva, u.p. Pdlháza ,

Abaujmegye.
1890 Lossonczy Gyula, Budapest, V III , muzeum-u. 9. 
1895 Lossonczy Mihály, Budapest, V II , Rákóczi-ut 8. 
1890 Lovassy Ferencz, Bátor, u. p. Fekete-Bátor.

(Budapest, VIII., Szentkirályi-utcza J .)  
1884 Luczenbacher Miklós, Pettend, Fejérmegye.
1881 Luczenbacher Pál, f
1902 Ludvigh Gyula, Budapest, V I, Andrássy-ut 88. 
1874 Lyka Döme, Pázmánd, Fehérmegye.

M

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

( Budapest, I ,  uri-utcza 54 .)  
1877 Mailáth György gr., Zavar, Pozso?iymegye.

( Budapest, I ,  uri-utcza $p .)
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1909 Mailáth György gr. ifj., Budapest,I., uri-utcza54.
( Z avar, Pozsonyin.)

1883 Mailáth József gr., Perbenyik, Zemplénmegye.
^ Budapest, /F i,  re áltanoda -utcza 14.) 

1892 Mailáth László gr.. Budapest, /., úri-utcza 54.
( Dolnji-Miholjac, u. p. Szlavón- Verőcze.) 

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

1870 Majthényi Rudolf, Nyitra-Novák.
( Budapest, VIII., gyöngytyuk-utcza S.J 

1902 Manaszy-Barco György br , Temes-Murány.
( Budapest, Bristol-szálló.) 

1906 Masirevich Samu, Bpest, IV., Fér. József rakp 22.
1901 M autner-M arkhof Victor lg., PLiV«, I l i i 4.

Viehmarktgasse 4. 
1861 Mednyánszky Dénes br., X III., ( Hietzing) ,

Trauttmansdorfgasse 2J. 
1889 Melczer Géza, Budapest, / F ,  Angol királynő száll.

(  Sajó- Őrös, m. p. S-Szöged.)
1902 Mérey Kajetán, Rome, Palazzo Chigi.
1882 Meszlény Pál, Kis-Velencze, Fehér me gye.

( Budapest, 7 F , Vámház-körut 4 .) 
1906 Mezőssy Béla, Budapest, V III , Rákóczi-ut,

Pannónia szálloda. 
1909 Mészáros Ervin, Bpest., VIII., József-körut j  
1906 Mészáros Tibor, Budapest,IX., Ferencz-körut 46. 
1867 Mihalovich János, B77«, /., Karlsplatz J  
1876 Mihalovich Ödön, Budapest, I V , egyetem-u. 2.
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1903 Mikes Ármin gr., Zabola, Háromszékmegye.
( Budapest, VIII., Esterházy-utcza JO.) 

1899 Mikes Kelemen gr., M.-Csesztve, u. p. Maros -
Újvár.

1893 Mikes Zsigmond gr., Bodola, Háromszékmegye. 
1893 Miklós Ödön, Budapest, V I, délibáb-utcza 29.
1905 Mocsonyi Antal, Budapest, I V , Hungária-sz.
1910 Mocsonyi Péter, Kápolnás, Krassó-Szörénm. 
1909 Mocsonyi Sándor, Bpest., IV ., Pálné-u. 8.

( Kápolnás, Krassó-Szörénm.)  
1892 Molnár Béla, Gálszécs, Zemplénmegye. ( B uda

pest, V III ., Rökk Szilárd-utcza J .)
1899 Montecucoli Miksa gr., Wfe« I., Tuchlauben 13 + 
1878 Montenuovo Alfréd hg., Wien, /., Löwelstrasse 6. 
1872 Moskovicz Géza, Budapest, JZ, Báthory-utcza 6.
1900 Müller László br., Wfe«, Teinfaltstrasse 9.

N

1906 Nagy Ferencz, Budapest, /ÍZ , Calvin-tér 2. 
1906 Nagy Gyula ifj., ^felső-eőri)  Kis-Hantos, u. p.

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

utcza 44. ( N ádasd-ladány , E'ejérm.) 
1896 Nákó Sándor gr., Nagy-Szt-Miklós.

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

( Budapest, I V , Angol királyné szálloda.) 
*  Az év végén kilépett.
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1890 Návay Tamás, Földeák, u. p. Makó.
1891 Nemes Albert gr., Paris. Ambassad

d' A  utriche-Hongrie. 
1887 Nemes János gr., Pa Bánhalom , u .p . Kunhegyes. 
1864 Neppel Ferencz, Abony, Pestín.
1903 Nicolics Fedor br., Rudna , Torontálmegye.
1900 Niczky Pál gr., Sopron-Udvard, u. p. Alsópulya. 
1887 Nopcsa Elek br., Szacsal, Hunyadinegye.
1905 Nopcsa Elek br. ifj., Ujarad, Temesmegye.
1903 Nopcsa Ferencz br., Ujarad , Temesmegye.

O

1880 Odescalchi Géza hg., Budapest, AT., üllői-út 19.
í  Nyitra-Szerdahely.)

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

1900 Odescalchi Jenő Zoard hg., Thuzsér, Szabolcsm. 
1910 Okolicsányi-Zsedényi Ede, Bpest, V III ., Rökk

' Szilárd-utcza 8. ( Lőcse, Szepesm.J 
1898 Orczy Andor br., Budapest, /F i, koronaherczeg-

utcza 12. ( U jszász.)
1856 Orczy Béla br., PL/7/, Elisabethstrasse 20.
1901 Osztroluczky Miklós, Budapest) V III., József-

utcza 6. ( Osztroluka, Zólyomm.) 
1909 Ottlik Iván, Budapest, / / . ,  Halász-utcza 1.
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P

1879 Paar Ede gr., Wien, Hofburg.
1909 Pálffy Béla gr. Kism agyar, u. p. Nagymagyar,

Pozsonym., ( Bpest, T77., Angol-királyné sz.J
1910 Pálffy István gr., f
1885 Pálffy János gr., Pozsony, Baross-utcza I.
1885 Pálffy József gr., Szomolány, Pozsony megye.
1882 Pálffy Miklós hg., Bpest, VI. Andrássy-út IIJ.

(  M alaczka, Pozsony megye.)  
1889 Pálffy Mór gr., Róma.
1887 Pálffy Ödön gr., Budapest, /F !, szép-u. j .
1888 Pálffy Sándor gr., Budapest, V ili .,  Eszterházy-

utcza yy.
1892 Pálffy-Daun Vilmos gr., Stübing ( SteierJ.
1884 Pallavicini Alfons őrgr., Wzívz, / .  Dorotheergasse Q. 
1909 Pallavicini Alfons Károly őrgr., Wfe//, / ,  Josef- 

p la tz  5. ^ Bpest, V I, Andrássy-út 9 8 .)  
1882 Pallavicini Béla őrgr., Wien, I V , Schwind-

gasse N r. y.
1870 Pallavicini Ede őrgr., Budapest, I ,  Verbőczy-u. 21. 
1901 Pallavicini György őrgróf, Budapest, Verbőczy- 

utcza 21. ( Mosdós, Somogyin.) 
1899 Pallavicini János őrgr., Konstantinápoly.
1875 Pallavicini Sándor őrgr., Wien, Josefsplatz 5.
1895 Pap Géza, Budapest, I V , szép-utcza 5.
1896 Pappenheim Siegfried gr., Bpest, I V , egyetem-u.ó.

( Iszka-Szt-György, u .p . Moha, Fejérmegye.)
6*
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1888 Patay József, Budapest, I V , szép-utcza J .

(  Gomba, Pestmegye.)
1905 Patay Tibor, Budapest, E , bdlvány-utcza 20.

( Czekeháza, Abauj-Tornamegye.)  
1869 Pázmándy Dénes, Budapest,IV, Vadászkürt száll.
1878 Péchy Andor, PPz£«, Canovagasse J .

1894 Pejacsevich Albert gr., Rákos-Palota. ( Ir in y ip .)  
1903 Pejacsevich Elem ér gr., N aside, Slavonia. (  Wien,

Rothenturmstrasse 21.) 
1888 Pejacsevich János gr., Rákos-Palota. ( I r inyi-p.) 
1903 Pejacsevich Márkus gr., Nasice, Slavonia.
1879 Pejacsevich Tivadar gr., Nasice, Slavonia.
1906 Pejácsevich-Mikó Endre gr., Nógrdd-Ludány.
1895 Perczel Dezső, Budapest, VIII., József-utcza 12

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

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

lak, u. p. Bonyha, Kisküküllőm 
1869 Piret de Bihain Béla br., Btidapest, I ,  Verbőczy-

utcza 1.
1899 Piret de Bihain Gyula br., Bpest, / ., Verbőczy- 

utcza I. ( Köpösd, Nyitramegye.) 
1887 Piret de Bihain Lajos br. f 
1902 Piukovits József, Budapest, IV , Kossuth Lajos- 

utcza ip.— l ó .  f  Szabadka.)  
k ő i  Podmaniczky Géza br., Aszód.
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1897 Podmaniczky Gyula br., Bucarest, Grand Hotel.
du Boulevard. ( Aszód, Pestmegye.) 

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

1872 Prónay Dezső br., Budapest, V., bálvdny-utcza 20.
188 t Prónay Sylvester Gábor b ,,Acsa,per Aszód. Pestm.

( BiLdapest V ili.,  Trefort-utcza 2 .)  
1895 Prónay István, Wien, I., Elisabethstrasse 11. 
1906 Putnoky Mór, Bpest, I V ,  Veres Pdlné-u. ip .

( Gesztete, u. p. Gömör-Simányi.)

R

1894 Radisics György, Budapest, IX ., üllői-ut 19.
1895 Radisics István, Budapest, I V ,  molnár-utcza 5. 
1894 Radisics Jenő, Budapest, IX ., üllői-ut J J —JJ. 
1902 Radvánszky Albert br., Budapest, I V , Ferencz

József-rakpart IJ.
1902 Radvánszky Antal br., Zólyom-Radvdny.

Budapest, IV., Ferencz József-rakpart l j .
1909 Radvánszky Béla br. Bpest., X., Szabóky-u. jo .  
1869 Radvánszky Géza br., Sajó-Kaza, Borsodmegye.

f  Budapest, IX ., üllői-ut IJ .)  
1892 Radvánszky György, Sztárnya, u. p. Tornallya,

Gömörm.
1910 Radvánszky Kálmán br., Budapest, X ., Szabóky-

utcza JO. ( Sajó-Kaza, Borsodm.) 
1907 Rakovszky Antal, Budapest, V III , Rökk Szildrd- 

utcza 18. ( Kocsócz, Trencsénm.)
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1909 Rakovszky T$é\a., Bpest., V I I I , Rökk Szilárd-u.7. 
1873 Rakovszky Géza, Bp., V i l i . , Rökk Szildrd-u 18.

( Kocsócz, Trencsénmegye.)
1910 Rakovszky György, Bpest, V III , József-k. 37 Jp. 
1877 Rakovszky István id. f
1905 Rakovszky István, Bp., VIII., Rökk Szildrd-11. 7. 
1908 Rauch Pál br., Martianec, u. p. Ludbreg.
1910 Ráday Gedeon gr., Bpest, F /., Andrdssy-út 70.

( Iklad , u. p. A szód.) 
1875 Rédl Lajos br., id., Baumgarten, Post Ollersbach

(  Oesterreich ) .
1892 Rédl Lajos br., ifj., Baumgarten, /L y/ Ollersbach

(  Oesterreich).
1857 Révay Ferencz br., Bpest, FZ, Andrássy-ut 125. 
1872 Révay Gyula br., Kis-Selmecz, Turóczmegye. 
1902 Révay László br., Nagy K álna , u.p. Alsó Várad,

Barsmegye.
1885 Révay Simon br., Bpest, Zíf., Rákos-utcza 5.

(  Tajna, u. p. Verebély.) 
1872 Rohonczy Gedeon, Budapest, TTL, kigyó-tér I.
1894 Rohonczy Lőrincz, Bpest, V III., muzeum-utcza 9.

(  Szabadka.)
1895 Roszner Ervin br., Budapest, FZ,

Bulyovszky-utcza j p  a.
1893 Roth Loránd, Budapest, FZZ, városliget

Jávor-utcza illb . 
1902 Rudnay Béla, Budapest, Z F , Hungária szálloda 

( A. Zsember, u.p. B á t, Hontmegye.)
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s
1875 Sághy Gyula, Budapest, IV ., Veres Pdlné-u. 32. 
1869 Salamon Aladár f
1902 Salamon Andor, Nedeczvár, Szepesmegye.

( Bpest, V III., aggteleki-utcza I / .J  
1867 Salamon Géza, Palocsa, Sárosmegye.
1901 Salamon Géza ifj"., Budapest, V III , Aggteleki- 

utcza 17. ( Lőcse, Szepesmegye.) 
1875 SamassaJózsef,Jfí/Ms' ,̂ VI.,Teréz-körut 12. ( E ger.) 
1906 Sárkány Jenő, Budapest, VI., délibáb-utcza JI. 
1869 Sárközy Aurél, Pettend, Fejérmegye.
1903 Sárközy István, Tükrös, u. p. Kis-Velencze,

Fejérmegye.
1910 Schell Ferencz br., Zsámbok, Túra mellett, Pestm.

( Bpest, tárnok-utcza p .)
1897 Schell József b., Pa K atalin , u. p . Tengelicz,

Tolnamegye.
1892 Schönborn-Buchheim Károly gróf, IFzWz, Renn-

gasse p.
1906 Schönburg-Hartenstein János hg., Bucarest. 
1896 Schwarzenberg Alajos hg., Ászár, Kisbér mellett.

(W ien, III., Rennweg 2 .)  
1892 Semsey László gr., Bpest, Városmajor-u. 28.

( Semse, Kassa mellett.) 
1903 Seherr-Thoss Bélagr., Bp., I V , Semmelweis-u. IJ .

( Pozsony, védczölöp-utcza 36 /A .)  
1909 Sennyey Béla br., Bély, Zemplénmegye.
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1887 Sennyey István br., Páczin, Zemplénmegye.
( Budapest, I P ,  Szervita-tér 10.) 

1908 Sennyey Miklós br., Budapest, VII., Egri-út 8.
( Nagy-Czigdnd , Zemplénin.) 

1899 Serényi Béla gr., Budapest, VI., Stefdnia-ut 28.
( Putnok, Gömörmegye.) 

1910 Sforza Károly gr., Bpest, V I, Bulyovszky-u. 2J. 
1899 Sigray Antal gr., Bpest, IV., Bristol szálloda.

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

Trencsénmegye.
1889 Sivó Jenő, Abony, Pestm.
1904 Solymossy Jenő br.,Budapest, V II , Tököly-út 6p.

(  K is-Tér enne, Nógrádm.) 
1902 Solymossy Lajos br., Apatelek, Aradmegye. 
1902 Solymossy Ödön br., Budapest, V, Hold-it. I. 
1892 Somssich Adolf gr., K ivadár, u. p. Nagyatád.
1894 Somssich Béla gr., Babócsa, Somogym.
1895 Somssich Géza gr., Kopaszhegy, u.p. Kadarkút. 
1910 Somssich Gyula gr., Hetes, Somogymegye.
1885 Somssich Imre gr., Hetes, Somogymegye.

( Pozsony, Dunasor 2 .) 
1906 Somssich József gr., Rome, Ambassade dAutmche-

Hongrie en Italie. 
1901 Somssich László gr., Bpest, V III , múzeum-u. Q.

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

( Budapest, I V ,  Kaplony-u. 5 )
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1906 Somssich Tiham ér gr., Budapest, V I , sziv-u. JJ. 
1879 Somssich Viktor gr., Babócsa, Somogy me gye.
1877 Springer Gusztáv br., Wien, I., Augustinstrasse 8. 
1906 Szalay Imre, Budapest, VIII., József-körut 3J. 
1904 Szalay István, M eran , Ober mais, Wiesenburg. 
1891 Szápáry Frigyes gr., Abony, Pestmegye.

(  Wien, Neuer M arkt N r. Q.) 
1888 Szápáry György gr., Puszta-Taskony, Szolnokm. 
1906 Szápáry István gr., Alberti, u. p. A lberti-Irsa,

Pestmegye.
1858 Szápáry Iván gr., Dunakeszi-Alag.
1901 Szápáry József gr., Bpest, I V , Ferencziek-tere 4.
1886 Szápáry Károly gr., Grenzhof, Post Strass, bei

S. B . Spielfeld, Steiermark.
1887 Szápáry László gr., Budapest, IV., szép-uteza 6.
1895 Szápáry Pál gr., Budapest, I V , rcdltanoda-u. 8.

( Sorok-Újfalu, u. p. Kis-Unyom, Vasmegye.)  
1885 Szápáry Péter gróf, Bpest, I V ,  reáltanoda-u. 17 
1890 Szápáry Tibor gr., Wien, Universitätsstrasse 8
1896 Szécsen Miklós gr., Róma, Palazzo d i Venezia. 
1887 Széchényi Aladár gr., Lábod, Somogym.
1890 Széchényi Andor Pál gr., Marczali, Somogym. 
1900 Széchényi Antal gr., Póstelek, u.p. Békés-Csaba.

( Budapest, V III., Reviczky-u. I.J 
1857 Széchényi Béla gr., Budapest, II., Idnczhid-u. 10.
1893 Széchényi Bertalan gr., Felső-Segesd, Somogym.

( Budapest, I V , Koronaherczeg-u. j . J
1894 Széchényi Dénes gr., Horpács, Soprofimegye.

7
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1896 Széchényi Domonkos gr., Nagydorog, Tolnám.
( Budapest, VIII., Csepreghy-u. / . )  

1889 Széchényi Emil gr., Vajszka, Bácsmegye.
1893 Széchényi Frigyes gr., Somogy-Tarnócza.
1882 Széchényi Géza gr., Visonta-Csokonya, Somogym. 
1857 Széchényi Gyula gr., Budapest, /., uri-utcza 8.
1897 Széchenyi István gr., Bpest, V I I I , Esterházy-u.iy.

( Kálmáncsa, Somogym.)  
1857 Széchényi Kálmán gr., G raz, Elisabethstr. 16.
1892 Széchényi Lajos gr.,Nagy-Dorog, Tolnám. ( Cairo.)
1900 Széchényi László gr., Z? .̂, 7T7., Angol-királynész.

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

de Per a 125.
1893 Széchényi Péter gr., Rum , Vasmegye.
1892 Széchényi Sándor gr., Nagydorog, Tolnamegye. 
1885 Széchényi Tivadar gr., Bpest, IV., Hungária sz.

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

( Sárpentele, u. p . Székesfejérvár.)  
1872 Szegedy György, Acsád, Vas m.
187$ Széli Kálmán, Budapest, /., Döbrentey-u. ló.

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

Nógrádm. ( Bpest., V II , Royal száll.)



I9P3 Szent-Ivány Árpád, Budapest, I V ,  Hungária sz.
(  Sajó-Gömör.J

1904 Szent-Ivány Egon ,Perlep,u. p.A.-Maróth,Barsm. 
1909 Szent-Ivány Móricz, Constantinople, Ambassade

d'A utriche-Hongrie. 
1869 Szent-Ivány Oszkár, Bélád, u.p. Nagy-Herestyén,

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

f  Budapest, VII., szeg fii-u. j J  
1907 Szentkereszty Béla br. ifj., Árkos, u. p. S.-Szt.- 

György. ( Budapest, V II , szegfü-u. 3 -J 
1902 Szentkereszty István br., Keresztényfalva,

Brassómegye.
1885 Szereday Aladár, Szt.-Mihály telke, u. p. M agyar - 

Nádas. ( Budapest, V I, Munkácsy-u. 3 .)  
1907 Szirmay Sándor gr., Bpest, V I I I , József-u. ip.

( Szerencs, Zemplénin.)
1891 Szitányi Géza, Budapest, V , nádor-u. 18. sz.
1874 Szitányi Károly, Barats, u .p. Dunaföldvár.
1878 Szitányi Ödön, Budapest., /., Döbrentei-u. 8. 
1907 Szontagh Jenő, Bpest, V II, Damjanich-u. 18. 
1862 Szögyény-Marich László gr., Berlin.
1900 Sztankovánszky Imre, Budapest, /., tárnok-u. I .

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

( Kajdács, Tolnamegye.)

5 i
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1896 Sztáray Gábor gr., Bpest, IV ., Hungária szálloda.
(  Tárná, u.p. N.-M ihály.) 

1900 Sztáray Sándor gr., Budapest, /., uri-utcza 72.
( Nagy-Mihály, Zemplénm.) 

1896 Sztojanovits György br , Germán, u. p. Nagy-
Zsám, Temesm.

1906 Szüllő Géza, Budapest, / F ,  váczi-utcza 73.

T

1898 Tallián Béla, Bpest, IV ., Vadászkürt sz. ( Török- 
1892 Teleki Ádám gr., Maros-Újvár. Kanizsa.)
1905 Teleki Árvéd gróf, Bpest, V i l i , Reviczky-tér /.

^Brassó u. p. Koncza Alsó-Fejérmegye.) 
1904 Teleki Domokos gr., Gernyeszeg,Maros-Tordam. 
1910 Teleki Ferencz gr., Budapest, IV., Bristol sz.

( Kolozsvár, Egyetem-u. 8 .) 
1876 Teleki Géza gr., Budapest, V , József-tér 7.
1906 Teleki Géza gr. ifj., Budapest, I V ,  Veres Pálné-

u t c z a  IQ .

1879 Teleki Gyula gr., Budapest, I V ,  szervita-tér 10.
( Révbér, per Solt.) 

1879 Teleki József gr., Budapest, I V , szervita-tér 10.
( Duna-Tetétlen, Pestm.) 

1909 Teleki József gr. ifj., Bpest, V , Erzsébet-tér ip. 
1866 Teleki Károly gr., Kolozsvár, rózsa-utcza 5.
1885 Teleki László gr., Budapest, IV., szervita-tér 10.

(  Gyömrő, Pestm.)
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1900 Teleki Pál gr., Budapest, V , József-tér 7.
( Pribékfalva, u. p. P a Hidegkút, Szatm árm .) 

1866 Teleki Sámuel gr., Budapest, V III ., Eszterhdzy-
utcza JO.

1902 Teleki Sándor gr., Budapest, V III ., múzeum
kor ut J i .

1891 Teleki Tibor gr., Gyomra. (Budapest, 7/., láncz-
hid-utcza 10.)

1906 Than Albin, br., London S.W. 2i.S t.James's Str. 
1895 Tholnay Regináid, Folyfalva, u.p. M.-Vásárhely.
1892 Thorotzkai Miklós gr., Bpest, V I, Bajza-u. 20.

( Kernyesd, u. p . H átszeg.) 
1900 Thurn Ernő gr., Schloss Bleiburg, Kärnthen.
1893 Thurn-Taxis Miksa Egon h.g.,Puszta-Szt-Lőrincz. 
1884 Thurn-Taxis Sándor hg., Lautschin, Böhmen.
1906 Timon Ákos, Budapest, V III ., Reviczky-tér / . 
1882 Tisza István gr., Budapest, E77., Városligeti

fasor j .
1889 Tisza Kálmán gr., Budapest, V III ., üllői-út 16.

(  Csegőd, B iharm .)
1900 Tisza Lajos gr., Budapest, VIII., üllői-út 16.

( Kocsord Szatmárm.)
1875 Tolnay Lajos, Budapest, TAT, üllői-út 19.
1910 Tolnay Lajos ifj., Budapest, I. Attila-u. 23. 
1880 Trautenberg Frigyes b., Moór, Fehérm.
1893 Trauttmansdorff Alajos gr., Ikfe«, /E i,

Favoritenstrasse 22. 
iqoi Tränkei Arthur, London S. W. 25 Moor street,

Cadogan square.
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u
187 5 Ugrón Gábor, Budapest, V III , József-korút32.
1901 Uchtritz-Amadé Emil gr., Budapest, VIII.,

Esterházy-utcza 22. 
1871 Uchtritz Zsigmond b., Bpest, I V , magyar-u. 24. 
1892 Ürményi Bernát, Budapest, V I, Eötvös-utcza jp .  
1857 Ürményi Pál, Vinvest, u.p. Soborsin, Aradmegye.

V

1865 Vámbéry Ármin, Budapest, IV., Ferencz József-
rakpart. 2/f.

1892 Vay Ádám gr., ifj., Bpest, V I, Hegedűs Sándor- 
utcza p. (  Vaja, Szabolcsin.)

1856 Vay Béla br., f
1882 Vay Elemér br., Budapest, IV., Hungária száll.

( A.-Zsolcza, Borsodm.)
1879 Vay Tibor gr., Pátroha-Thass, Szabolcsmegye. 
1910 Vetsera Ferencz br., Gyöngyös-Szent-Kereszt,

Vasmegye.
1902 Vécsey László br., Bpest, V ili., Rökk Szilárd-u. 2p.

f  Sárköz, Szatmárm.)
1896 Vécsey Miklós br., Sárköz, Szatmárm.

( Budapest, I V , váczi-utcza j y . )  
1881 Vécsey Tamás, Bpest, V ili . ,  Rökk Szilárd-u. J2.
1897 Vigyázó P'erencz gr., Bpest, VII., Károly-körut I

( Rátóth, u. p. Vácz.)
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1843 Vigyázó Sándor gr., Bpest, VII., Károly-körut I . 
1878 Vizsolyi Ákos, Alsó-Pél, u .p . Kölesd.
1909 Vojnich Oszkár, Budapest, V I I , Izsó-u. J .
1903 Vojnits Sándor, Bpest, IX ., vámház-körut 11. 
1907 Von wilier Alfréd, Rome, Circolo della Caccia. 
1872 Vörös Kálmán, Budapest, I V , váczi-utcza 66.

W

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

1905 W aldeck György gr., Tisza-Roff, Jdsznagykun-
szolnokmegye.

1895 Wass Béla gr., Szt-Gothard, u. p. Czege,
Szolnok-Dobok am. ( Budapest, IX ., iillöi-út I.J 

1880 Wass Jenő gr., Czege, Erdély.
1889 Wekerle Sándor, Budapest, I.,uri-utcza 52.
1887 Wenckheim Dénes gr., Bpest, /., Kelenhegyi-ut 20.

(Doboz, u .p . B .-G yula.) 
1886 Wenckheim Ferencz gr., Gdcsvdr, Nógrddm. 
1865 Wenckheim Frigyes gr., Bpest, V III , Reviczky-

utcza I.
1890 Wenckheim István gr., Nagy-Lévárd,Pozsony m. 
1897 W enckheim József gr., Bpest, V III., Reviczky-u. 1. 
1900 Wenckheim László gr., Bpest, V III , Reviczky-u. I . 
1900 Wenckheim Pál gr., Bpest, V III , Reviczky-u. I. 
1907 Wesselényi Ferencz br., Obrdzsa u. p. Tövis,

(  Kolozsvár.)



1889 Wesselényi Miklós br., Görcsön, u. p. Zilah. 
1906 W ickenburg István gr., Fiume.
1900 W ickenburg Márk gr., Budapest, VI., Andrássy-

út 83.
1902 Wilczek Frigyes gr., Erdőkürt u. p. Nógrád

Kalló.
1890 Wimpffen Siegfried gr., Wien, Hoher-Markt 8.
1891 Wimpffen Simon gr., É rd , Pestmegye.

( Budapest, V., Erzséhet-tér 18.
1882 Windisch-Grätz Alfréd hg., Wien,I.,Renngasse 12.
1883 Windisch-Grätz Hugó hg., Gonobitz, Post

Planina, Steiermark.
1906 W indisch-Graetz Lajos hg. Sárospatak.
1895 Wlassics Gyula, Budapest, IV ., Duna-utcza I .  

1857 Wodianer Albert br., Budapest, F /., LAs-/
Ferencz-tcr 12.

1893 Wolkenstein Oswald gr., Bodrog-Kéresztur,
Zemplén megye,

1910 Woracziczky János gr., Bpest, V III , Esterházy- 
utcza I I .  (  Temes-Monostor)  

1910 Woracziczky Olivér gr., Bpest, VIII., Eszterházy- 
utcza I I .  (  Temes-Monostor J

Z

1907 Zaleski Jenő, Bpest, V I I I , Szentkirályi-u. 10.
( P-szt. Teczlak u. p . Ver seg, Nógrádm.)  

1886 Zedtwitz Utz gr., Moraván, Nyitramegye.
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1887 Zichy Aladár gr., Budapest, VIII .,Scitovszky-tér 2.
(  Vajta, Fehérm.)

1902 Zichy Andor gr., Budapest, Fi, ügynök-utcza IO .  

1877 Zichy Ágost gr., Bpest, / F ,  koronaherczeg-u. 14. 
1881 Zichy Antal gr., Bpest) IV ., Angol-királyné sz.
1872 Zichy Béla gr., Budapest, V III , muzeum-utcza 1$. 
1900 Zichy Béla Rezső gr., Budapest, F7 ., szegjii-u. J.

( Abaszéplak, Abaujm .)
1885 Zichy Ernő gr., Buzitika per Kassa.
1873 Zichy Ferr. Manó gr., B pest,IV .,m agyar-u.8—/O. 
1870 Zichy Géza gr., Bpest, /F ! , koronaherczeg-u. IO.

( Tetétlen, u.p.  K aba , H ajdúm .) 
1908 Zichy Géza Lipót gr., Budapest, uri-u. 60.
1886 Zichy István gr., Hippolyt, «. p. Zichy-Ujfalu ,

Fehérm.
1895 Zichy-Meskó Jakab gr., Bpest^ Vf.,Andrássy-út6ó.

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

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

muzeum-utcza 15.
1893 Zichy János gr., ifj., Budapest, V III , vas-utcza 10.

( N .-Láng , Fehérmegye.)  
1862 Zichy József gr., Pózsony.
1893 Zichy Károly gr., B árcza , Abaujm.
1886 Zichy Kázmér gr., Zichy-Ujfalu, Fejérmegye. 
1901 Zichy László gr., Belezna u.p. Zákány, Somogym. 
1858 Zichy Nándor gr., id., Bpest, VIII., Scitovszky-tér 2.

8
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1887 Zichy Nándor gr., ifj., Bpest, VIII.,Scitovszky-ter 2.
( Adony-Szabolcs, Fehérm.) 

1863 Zichy Ödön gr., id., t
1899 Zichy Ödön gr. Budapest, V il i . ,  Esterházy- 

utcza 21. ( Rév, Biharmegye. J 
1904 Zichy Ráfael gr., Sárszent M ihály F'ejérm.

( Budapest, 1 , Uri-u. 54..)
1873 Zichy Tivadar gr., Budapest, V III., vas-utcza 6. 
1904 Zichy W ladimir gr., Székelykocsárd ( Torda-

Aranyós m .)
1874 Zselénski Róbert gr., Bpest, V I , városligeti fasor 2.

(  Temes- Ú jfalu.)

A rendes tagok összes száma 686.
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R E N D K Í V Ü L I  t a g o k .

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

1910 Fabiny Béla h. kapitány, Bpest, I ,  uri-utcza 48.
1907 De Fontenay vicomte franczia főkonsul, Bpest,

V I, Aradi-u. jo .
1909 Kirchmayr Lajos lg., h. alezredes, Budapest, 

V I I I ,  külső kerepesiút 24.
1909 Klepsch-Kloth Lajos h. ezredes, Budapest,

V I I I ,  külső kerepesi-út 24.
1908 Paats Henrik, argentiniai alkonzul, Budapest,

V III . Eszterházy-utcza I I . *  

1908 Roskoványi Dezső, h. kapitány, Budapest, /.,
Vár, kir. palota.**

1910 Schreiber Viktor táborszernagy, Budapest,
I ,  uri-u. 48.

1908 Schwaben-Durneisz Gyula br., h. főhadnagy 
Budapest, V II., Szabó József-u. 14. 

1903 Straelborn W. orosz cs. konzulátusi titkár,
Budapest, /., Kemenesi-út 4. 

1910 W einhardt Pál br., altábornagy, Budapest,
I ,  Fejérváry-út 56.

A rendkívüli tagok száma 10.

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

III.

8*
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IG A Z G A T Ó K

1 9 1 0 -B E N  :

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

V Á L A SZ T M Á N Y I T AG O K;

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

Csáky Albin gr.
Cziráky Antal gr. 
Darányi Jgnácz * 
Degenfeld Imre gr. 
Dessewffy Aurél gr.* 
Edelsheim-Gyulay L. gr. 
Esterházy Béla gr. 
Esterházy Miklós hrg. 
Fáy-Halász Gedeon 
Fáy László f 
Festetics Pál gr. 
Festetics Tassilo gr. 
Ghyczy Béla

Igazgató-helyettesek
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Hadik János gróf 
Halassy Pál 
Inkey Antal 
Ivánka Oszkár 
Károlyi Gyula gr. 
Károlyi László gr. 
Károlyi Mihály gr. 
Návay Lajos 
Odescalchi Géza hg. 
Pallavicini Ede őrgr. 
Pálffy Miklós hg. 
Piret Lajos br., t

Prónay Dezső br.
Révay Gyula br.
Révay Simon br. 
Semsey László gr. 
Szápáry Pál gr. 
Szemere Miklós 
Széchényi Béla gr. 
Teleki Gyula gr. 
Ü chtritz Zsigmond br. 
W enckheim  Dénes gr. 
W enckheim Frigyes gr. 
Zichy János gr. ifj.

P Ó T T A G O K :

Dessewffy Emil gr. 
Fejérváry Géza br. 
Gyömrőy Aurél

Keglevich Gyula gr. 
Pallavicini György őrgr. 
Pálffy Ödön gr.

Titkár-pénztárnok : Ilk Mihály.
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BIZOTTSÁGOK NÉVSORA igiO.

I.

SZAVAZATSZEDŐ BIZOTTSÁG.

Jekelfalussy Zoltán, elnök 
Pallavicini György őrgr. Széchényi Domonkos gr. 
P iret Lajos br. f Teleki Pál gr.
Szápáry Pál gr. Vécsey Miklós br.

Zichy Géza Lipót gr.

II.

P É N Z Ü G Y I  BIZOTTSÁG.

Pallavicini Ede, őrgr. elnök 
Batthyány Elemér gr. Halassy Pál
Biró Lajos Jekelfalussy Zoltán
Dessewffy Emil gr. Kubinyi Árpád

Barcza Károly

III.

LELTÁRI BIZOTTSÁG.

Jekelfalussy Zoltán, elnök 
Biró Lajos Karátsonyi Aladár gr.

IV.

SZÍ VARBIZOTTSÁG.

Batthyány Lajos gr., elnök 
Fáy-Halász Gedeon Radisics György.
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KÖNYVTÁRI BIZOTTSÁG.

Berzeviczy Albert, elnök 
Vécsey Tamás, alelnök

Apponyi A lbert gr. 
Apponyi Sándor gr. 
Blaskovits Sándor 
Cserny Károly 
Déchy Mór 
Gáli József 
Hajós József

Máday Izidor 
Nagy Ferencz 
Radisics Jenő 
Szalay Imre 
Teleki Sándor gr. 
Timon Ákos 
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.

VII.
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.

A z összes bizottságok jegyzője : Ilk Mihály, titkár.



E L H U N Y T A K

1 9 1 0 -B E N .

Ő Felsége VII. Eduard
Anglia királya,

Bánó József 
Chernél György 
Draskovich Iván gr., id. 
Em m er Kornél 
Fáy László 
Josipovich Imre

Zichy Öc

India császárja 
Luczenbacher Pál 
Pálffy István gr. 
P iret Lajos br. 
Rakovszky István id. 
Salamon Aladár 
Vay Béla br. 

ön gr., id.



1 9 1 1 .

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 .

Berzeviczy Albert 
Bezerédj Viktor 
Csekonics Endre gr. 
Esterházy Móricz gr. 
Jekelfalussy Zoltán 
Kárátsonyi Aladár gr. 
Karátsonyi Jenő gr. 
Keglevich Gyula gr. 
Kubinyi Árpád

Andrássy Géza gr. 
Andrássy Gyula gr. 
Apponyi Albert gr. 
Batthyány István gr. 
Biró Lajos 
Cziráky Antal gr. 
Darányi Ignácz 
Dessewffy Aurél gr.

Dossonczy Gyula 
Mailáth József gr. 
Nádasdy Tamás gr. 
Pálffy Ödön gr. 
Pallavicini György őrgr. 
Radisics György 
Széchenyi István gr. 
Vécsey Miklós br. 
Zselénski Róbert gr.

Degenfeld Imre gr. 
Festetics Tassilo gr. 
Ghyczy Béla 
Hadik János gr. 
Halassy Pál 
Nákó Sándor gr.
Návay Lajos 
Vécsey Tamás

19 1 1 — 1 9 1 2 .

1911— 1913.



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

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

AZ 1911- IK É VI  K Ö Z G Y Ű L É S E N  K I L É P TE K ,  
T E H Á T  AZ 1912 -IK ÉVI 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 O K  L E S Z N E K :

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

Zichy János

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



A NEMZETI CASINO

ALAPSZABÁLYAI.





I. FE JE Z E T .

Az egyesü let czéljáról.

i. §.
A nemzeti Casino halhatatlan emlékű hazánkfia : 

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

2. §.

Helyiségeiben tilos minden szerencsejáték.

3- §•
Tilos továbbá a tagoknak magánosok vagy társu

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

9*
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A nemzeti Casino jövedelmei mindenekelőtt saját 
helyiségeinek felszerelésére, berendezésére és tagjai
nak kényelmére fordítandók. A mennyiben a Casino 
mindennemű szükségleteinek kielégítése után, 
tekintélyesebb jövedelem felesleg mutatkoznék, régi 
hagyományaihoz hiven, abból hazai kulturális és 
jótékony intézményeknek segélyt nyújthat, vagy 
azok javára alapítványokat tehet.

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 osztálykülönbség a tagok felvételé
nél vagy kirekesztésénél mérvadó nem lehet.

6. § .

A foglalkozó tagság megszüntettetik.

7- §•
A felvételhez egy casinói tag ajánlata szükséges 

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

8. §.

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

9- § .

A felvételről, a felvett új tagot, az egyleti titkár 
levél útján értesíti ; ez értesítéssel együtt a Casino- 
tagságra vonatkozó kötelező nyilatkozatot aláírás 
végett neki m egküldi; a felvétel reá nézve azonban 
addig is, míg nevét a rendes névkönyvbe saját
kezűig  beiktatja, kötelező marad.

10. §.

A felvételre szükséges szavazattöbbséget el nem 
nyert ajánlott, felvétel végett ugyanazon évben 
ujhól nem ajánlható, azonban a következő évek
ben, évenkint egyszer, ismét ajánltathatja magát ; 
a felvételhez ez esetben egy igazgató és legalább 
30 választmányi tag jelenléte és részvétele a 
szavazásban szükséges.
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A belépő rendes tagok kötelesek évi 300 kor. 
tagsági díjat hat évre terjedő kötelezettség mellett 
a Casino pénztárába befizetni. A felvétel első évé
ben, az év első negyedében felvett tagok 300 
koronát, a második negyedben felvettek 225 kor.-t, 
a harmadik negyedben felvettek 150 kor.-t, az utolsó 
negyedben belépett tagok pedig 75 kor.-t fizetni 
kötelesek. E kötelezettség a hat év lejártával meg
újítható vagy életfogytiglan elvállalható, vagy pedig 
6000 kor. lefizetése m ellett egyszersmindenkorra 
megváltható.

Az első évi tagdíj a fölvételkor azonnal lefize
tendő ; ki azt a felvétel, illetve értesítés vételétől 
számított 30 nap alatt le nem fizeti, az az Igazga
tóság által azon figyelmeztetéssel hivandó fel annak 
ujabbi 30 nap alatt leendő kiegyenlítésére, hogy a 
mennyiben azt ez idő alatt ki nem fizetné, a tagok 
névkönyvéből kitöröltetik. Ha ezen felhívásnak 
eredménye nem lenne, az illető a választmánynak 
történt bejelentés után a tagok névkönyvéből 
kitöröltetik.

A cs. és kir. hadsereg és a m. kir. honvédség
nek Budapesten tényleges szolgálatban álló tisztjei, 
m int rendkívüli tagok 240 kor. tagdijat fizetnek 
azon kedvezménynyel, hogy azt évnegyedes elő- 
leges 60 kor. részletekben fizethetik le és hogy az

I I .  *$.
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áthelyeztetésöket követő évnegyedtől kezdve, tag
sági kötelezettségük és ezzel szemben tagsági joguk 
is megszűnik. A rendkivüli tagok sem választók, 
sem pedig casinói tisztségre megválaszthatok nem 
lehetnek.

Ha a rendkivüli tagok e minőségük megszűn
tével (Budapestről történt áthelyeztetésük után) 
tovább is tagjai kivánnak maradni a Casinónak, 
ez esetben újbóli ajánlás után, uj választásnak 
vettetnek alá és felvételük esetében mint rendes 
tagok 300 kor. tagdijat tartoznak fizetni.

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 
február 28-ig felvett tagok azon joga, hogy éven- 
kint 200 kor. tagdijat fizetnek vagy azt 4000 kor. 
lefizetésével egyszersmindenkorra megválthatják, 
végül az 1909 január hó 31-ig felvett tagok azon 
joga, hogy évenkint 240 kor. tagdíjat fizetnek, vagy 
azt 4800 kor.-val egyszersmindenkorra megvált
hatják, továbbra is változatlanul fenntartatik.

12. §.

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
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a választmánynak írásban bejelenteni, mert külön
ben további hat évre a Casino tagjai maradnak, és 
felvállalt fizetési kötelezettségük, további hat évi 
tartamra megújítottnak tekintetik.

13. §.

Minden tag köteles egész évi tagdíját április i-ig 
Budapesten, a nemzeti Casino pénztáránál egyszerre 
lefizetni. Azon évre, melyben valamely tag elhunyt, 
örökösei a tagdíjat megfizetni kötelesek.

A lejárat napjáig le nem fizetett tagdíjak után 
a hátralékosok a lejárat napjától, vagyis mindenkor 
április i-től számítva 6°/0 késedelmi kamatot tar
toznak fizetni.

Azon tag, ki megelőző évi tagdíjával hátralék
ban maradt, s ez okból neve az adósok táblájára 
kiíratott, mindaddig, mig hátralékos tagdíját ki nem 
egyenlíti, a Casinót nem látogathatja.

Ha valamely tag tagdíjaival három éven át hát
ralékban marad, azt a választmány az igazgatóság 
javaslata alapján a tagok sorából kitörli. Az ilyen 
már egyszer kitörölt, illetve kirekesztett tag fölvé
telre többé nem ajánlható.

14. §.
Casino-tagokul felvett országgyűlési képviselők, 

államhivatalnokok, nemkülönben a külhatalmak 
képviseletéhez tartozó egyének, nevezett állásuk
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megszűntével, illetőleg Budapestről való áthelyez- 
tetésökkel, kívánságukra az egyletből kilépetteknek 
tekintetnek és a kilépésüket követő évekre, a 
tagdíj-fizetés kötelezettsége alól felmentetnek.

15. §.

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

16. §.

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

III. FEJEZET.

A vendégekről és vendégtagokról.

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

fel. Megengedtetik azonban, hogy valamely tag 
által (ha különben a casinói tagságra kivántató 
kellékekkel bír) az igazgatóság által előzőleg kiál

ló
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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 
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.
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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.

2 0 . § .

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

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

21. §.

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

A rendkívüli közgyűlés határnapjáról a tagok 
külön meghívók útján értesítendők.

10 *
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2 2 . § .

Közgyűlésen szavazatjoggal csak a rendes tagok 
bírnak.

A közgyűlés tárgyai.
23. §.

A közgyűlés elnökének rendszerint közfelkiáltás 
útján való megválasztása.

24. §.

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

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

Két vagy több tag közötti szavazategyenlőség 
esetében sorshúzás dönt. Az igazgatóságra beadott 
szavazatok az esetben, ha az illető tag e minő
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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 
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
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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 út mellőzésével nyujtat- 
nának be a közgyűléshez, azok a választmányhoz 
utasítandók, mely azt tárgyalván, a mennyiben 
szükségesnek mutatkoznék, rendkívüli közgyűlés 
összehívása iránt intézkedik, az esetben pedig, ha 
azt szükségesnek nem tartaná, jelentését a leg
közelebbi rendes közgyűlésen mutatja be. Végre

28. §.

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

29. §.

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

30- §•

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

V. F E JE Z E T .

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.
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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.

3 6 .  §.

Köteles az igazgatóság minden felmerülő panaszt 
megvizsgálni és annak orvoslása iránt lehetőleg intéz
kedni; különösen pedig a rend fentartására felügyelni; 
e végből az igazgatóságnak nemcsak joga, de köteles
sége is a tagokat az általuk netalán elkövetett rendet
lenségekre figyelmeztetni.

37- §•

A folyó ügyek közvetlen vezetésével, valamint 
a bíróságokkal és hatóságokkal szemben való kép
viselettel, saját választása szerint, az igazgatóság egy 
tagját megbízza.
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a )  Ezen intéző igazgató, a választmány által 
meghatározott járandóságok mellett, saját felelős
ségére felfogadja és elbocsátja a vendéglőst és a 
szolgaszemélyzetet.

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

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

Amennyiben azonban az igazgatóság a beadott 
indítványt kellőleg indokoltnak és az indokolást 
is elfogadhatónak találná, köteles azt a kirekesz
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

3 8 .  §•

i i
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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 
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
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hivatnak be. Azon igazgató-helyettes, ki az ilyen 
ügy igazgatósági tárgyalásában részt vett, ezen 
ügynek a választmány által való eldöntésénél sza
vazati jogát nem gyakorolhatja.

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

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

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

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

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

VI. FE JE Z E T .

A választm ányról.

39- §•
A választmány üléseiben az egyes választmányi 

tagok minden ülésre nézve, egymást betű-sorrend 
szerint felváltva elnökölnek.

11*
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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-

4 0 .  §.
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tás útján töltetik be, úgy azonban, hogy az így 
beválasztott tagok működése csak azon időre ter
jed, a mely időre azon választmányi tagok műkö
dése szólott, kiknek helyére megválasztattak.

41. i
Ülései a Casino tagja számára nyilvánosak.

42. §.
Érvényes határozat hozatalára minden esetben 

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

értelmében másodszori választásnak van helye, egy 
a megelőző évben 2/3-ad szavazattöbbséget nem 
nyert ajánlott felett, 30 tagnak jelenléte és szava
zata szükséges.

Az esetben, ha az ezen ügyekben összehivott 
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- i
A hivatalnoki személyzet kinevezése és elbocsátása 

iránt rendelkezik.
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44- §:
Meghatározza a hivatalnoki, valamint a szolga

személyzet fizetését és a vendéglős járandóságát.

45- i
Felügyel és ellenőrködik a folyó ügyek igaz

gatása, továbbá az egyleti vagyon és jövedel
mei, valamint a tagdíj-fizetések pontos behajtása 
felett.

46. §.

Minden kiadás iránt határoz.

47- *•
Valamely tagnak kétségtelenné vált fizetési kép

telensége esetében tagsági jogának felfüggesztése 
iránt határoz.

48. §.

Elébe terjesztendők helybenhagyás végett az egy
letet kötelező jelzálogi vagy egyébnemű kölcsönök 
felvételére és törlesztésére, valamint a beruházások- 
és átalakításokra vonatkozó minden jogügyletek és 
azokról kötendő szerződések.

49- i
Az egylet készpénzbeli vagyonának biztos és jöve

delmező elhelyezése felett, az igazgatóság javaslata 
alapján, határoz.
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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 tentartatik 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.
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A választmány üléseinek jegyzőkönyvei az elnöklő 
választmányi tag és a jegyző által aláíratnak s a leg
közelebbi ülésben hitelesíttetnek.

53- *•

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
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.
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Az elkerülhetlenné vált felosztás, valamint az 
egyleti vagyonnak a kitűzött czélra leendő átadása 
iránt, a közgyűlés határoz. E  határozat érvényes
ségéhez szükséges, hogy az, a különösen meghívandó 
összes tagok, legalább 2/}-dának részvétele mellett 
9/i0-ed szótöbbséggel hozassák.

Függelék.

A játékból eredő tartozások rendezésére vonat
kozó határozatok.

56- §.
A Casino tagjai csak készpénzzel, vagy a kiren

delt casinoi közegnél bon mellett váltott játék- 
jegyekkel játszhatnak, miként azt a házszabályok 
vonatkozó szakaszai előírják. A bon m ellett vál
to tt játékjegyeket köteles a kiállító a játékot 
követő nap déli 12 órájától számított 48 óra alatt 
készpénzzel beváltani, mit ha elmulasztana, a k i
rendelt casinoi közeg köteles azt az egyleti t i t
kárnál bejelenteni, ki minden további megkérdezés 
nélkül, az adós nevét a casino hirdetési táblájára 
kifüggeszti és erről az igazgatóságnak jelentést 
tesz. Ha az adós a kifüggesztéstől számított 3 nap 
alatt sem egyenlítené ki tartozását, az igazgatóság

12
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az illető adóst a Casino névkönyvéből törölteti, 
mit a választmány legközelebbi ülésében tudomás
vétel végett bejelent.

Budapest, 1909. évi január hó 31-én.

Gróf Hadik-Barkóczy Endre s. k. 
l lk  Mihály s. k. igazgató,

titkár.

44766/1909. V.-a. sz.

Látta a m. kir. belügyminiszter. 

Budapest, 1909. évi április hó 13-án.

Andrássy s. k.

(P. H.)
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HÁ ZS ZA BÁ L YO K .

I. F E JE Z E T .

A közgyűlésről.

1. §.

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

2 . § .

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

3- §•

Közgyűléseken a szavazás — a mennyiben a 
többség a szőnyegen forgó kérdés tüzetes felvilá
gosítása és megvitatása után sem volna nyilván 
kivehető — golyóvetés útján oly módon eszköz- 
lendő, hogy minden szavazó tag, e czélra egy golyót 
a szavazati szekrény «igen» és «nem» felirattal 
különösen megjelölt fiókjai egyikébe vet. 4

4  §•

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

12‘



92-

5- i
Az esetben azonban, ha a kérdés többfelé ágaznék, 

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

6. § .

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

II. F E JE Z E T .

A választm ányról.

7 • $■
A választmány az alapszabályokban megállapított 

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

io. §.
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.

n. §.
A választmány, a közgyűlést megelőző ülésben, 

az egyleti tagok sorából a következő bizottságokat 
választja és azokat jóváhagyás végett a közgyűlés
nek előterjeszti, úgym in t:

a)  egy héttagú szavazatszedő és összeszámító 
bizottságot;

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

8 .  § .
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cJ leltári bizottságot három tagból ;
d )  egy tizenhét tagból álló könyvtári bizottságot. 
Ezen kivül a választmány saját hatáskörében,

az intéző igazgató javaslatára választ:
e) egy 9 tagból álló játék-bizottságot,
f )  egy 3 tagból álló szivar-bizottságot, és
g )  egy 7 tagból álló művészeti bizottságot. 
Ezen bizottságok teendői az alap- és jelen ház

szabályok illető szakaszaiban meghatározvák.

III. F E JE Z E T .

A szavazatszedő bizottságról.

12. §.

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

13. §.

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

A szavazatszedő bizottság elnöke az átvett szavazó
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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16. §.

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

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

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

18. §.

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

19. §.
Ezen bizottság feladata egyszersmind, a három 

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

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

20. §.

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

V. F E JE Z E T .

A könyvtári b izottságról.

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.

*3
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23- §•
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 müvek, folyóiratok, térképek 
és nevezetesebb hírlapokról a könyvtár közvetlen 
kezelésével megbízott casinói hivatalnok által rendes 
könyvtári mutató-könyv (index) vezetendő és abba 
minden újabban beszerezett mű pontosan bejegyzendő.

VI. FE JE Z E T .

A játék- és szivar-bizottság hatásköre.

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 merül
hetnek fel, a bizottságnak épen jelenlevő tagjai



99

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

1 3 1
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választmány ez irányú határozatainak megfelelően, 
a bizottság állapítja meg.

2 7 .  § .

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

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

VII. FE JE Z E T .

Az igazgatók hatásköréről.

2 8 .  §.

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

Ezek értelmében :
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29. §.

Az igazgatók, névszerint 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- §•
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 feni evő 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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32. i

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

33- §•

A Casino tagjai az egylet helyiségeiben a kiszol
gáló személyzetnél hitelt igénybe venni jogosítva 
nincsenek, miért is az 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 intőlevél kézbesítésétől számított
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14 nap alatt ki nem egyenlítené, a Casinóból 
kizára tik.

36. i
Ha az adós ezen záros határidő alatt sem fizetné 

meg tartozását, ezt az igazgatóság a választmány
nak a térti vevény felmutatása mellett bejelenti, s 
a választmány az adósnak a Casinóból való kizá
rását, minden további tárgyalás nélkül, határozati
i g  kimondja.

V III. F E JE Z E T .

A játékszabályok.

37- §•
A Casino tagjai csak készpénzzel, vagy a komornok- 

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

38. §.
A komornoktól átvett játékjegyekért a játszó egy 

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

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

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

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

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

42. §.

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

43- §•

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

44. §.

Ha valamely tag, a komornoknál váltott bon-ját, 
a megszabott 48 óra alatt be nem váltja, köteles 
ezt a komornok az egyleti titkárnak bejelenteni, ki 
minden további megkérdezés nélkül az adós nevét a 
Casino hirdetési táblájára kifüggeszti, miről az

4 0 -  §•
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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
mány legközelebbi ülésében tudomás végett bejelent.

4 5 - §•

Ha valamely játékból eredt külömbözet ki nem 
egyenlíttetett, ezen külömbözet, a játékban résztvett 
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 v o ltá ra ; másodízben 
nevét a Casino hirdetési tábláján 3 napra kifüggeszti, 
s ez idő alatt az illető semminemű játékban részt 
nem vehet ; azon nem várt esetben pedig, ha 
valaki harmadszor is megszegné a fedezetlen 
játékra kiszabott tilalmat, a játékbizottság elnöke 
az ügyet, további eljárás végett a válaszmány elé 
terjeszteni köteles.
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H Á Z R E N D .

1. §.
A nemzeti Casino helyiségei reggeli n  órától éjfél 

után 5 óráig nyitva állanak.

2. §.

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

3- i

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

4- §•
Könyvet, folyóiratot, hírlapot, földképet és egyéb 

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

8. § .

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

9- §•
A Casino többi helyiségeiben csak esteli io óra után 

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

7- $■

10. §.

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

11. §.

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

i 4 ’
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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 1909 deczember hó 19.-én és IQ  1 0  október 19-én 
tartott választmányi ülés határozata folytán a

1 2 .  § .

kártyadijak következők :
*

Piquet és m agyar kártya.

Éjjeli 3 óráig fejenkint_ .. .  . . .  ... ... 2 kor.
3—5-ig — — — — — — 8

W h ist.

Éjjeli 3 óráig fejenkint_ __ ... .. .  .. .  2 kor.
3—5'ig — — — — — — ío «

Tarokk.
Éjjeli 3 óráig_ __ .. .  „ .  __ — — 2 kor.

3—5-ig ... — — — — 10 «

Besigue.
Ejfél után 3-ig fejenkint... — ... 4 kor.
Éjfél után 3-tól—$-ig ................. . ... 10 «



Q uinze.

Ejfél után 3-ig fejenkint . . .  __ ...  __ io kor.
Ejfél után 3—5-ig « ...  _ ... 20 «

. Pocker.

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

E carté.

Éjféli i-ig fejenkint . . .  . . .  . . .  .. .  2 kor.
1— 3-ig « ................. -  — 25 «
3—5-ig « . . .  . . .  . . .  ... ... 50 «

R am sli és Ferbli.

Éjfél után 3-ig fejenkint . . .  __ . . .  .. .  4 kor.
Éjfél után 3—5'% « — — _.. . . .  10 «

Játékközben kért uj kártyákért a következő díjak 
számíttatnak : egy pár W hist kártyáért 4 K, Piquet- 
és Magyarért 3 K, Tarokkért 6 K, Besique-ért 
8 K, Quinze-ért 10 K, és Pocker-ért 6 K fizetendő.

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

Az összes játékok után, a díjak nem cumulative 
számítandók.

A Casino szinházi ülőhelyei, a szinházi napi ár
folyam szerint bocsáttatnak a tagok rendelkezésére.



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. i
Az indítványkönyvbe az egyes tagoknak az egy

let javítása és emelése, valamint irodalmi termékek 
beszerzése iránt teendő, vagy az egyletet általában 
érdeklő, minden más javaslatok sajátkezüleg be
jegyzendők és intézkedés végett a legközelebbi 
választmányi ülés elé terjesztendők.
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F Ü G G E L É K .

Tudnivalók.

1.

Az egyesület az 1910-ik évben 3 tiszteleti, 686 ren
des és 10 rendkívüli, összesen tehát 699 tagot szám
lált kebelében.

2.

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

3-

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

4-

A Casinóban, közhatározat szerint, ily tartalmú 
aláírási ív van kitéve, melyhez minden tag hozzájárul
hat : «Ki testének elpusztultával, mit halálnak szok
tunk nevezni, nem hiszi egész létének elenyésztét, 
annak utolsó pillanatában, mikor nem ritkán nem 
elég világos a fő, de se kéz, se nyelv nem mozog
nak többé, fölötte kellemetlen érzés lehet végaka-
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rátának el nem rendelése m iatt 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 szerin t: 
Széchenyi István,2 Bánffy Pál, Fáy András,

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

2 Gróf Széchenyi István végrendeletileg egy díszes emlék
serleget hagyományozott a Nemzeti Casinónak, azon óhaj
tással, hogy e serleg a legjobb magyar borral töltve, emlé
kére évenkint üríttessék ki. Az 1864-ik évi január 30-án



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

J I 3

tartott közgyűlés erre jegyzőkönyvi határozatkép mondotta 
k i: «hogy a Nemzeti Casino e díszes művű serleget örök 
időkig oly becses kincse gyanánt őrzendi, melyre, mint az 
egylet dicső nevű alapítójának végrendeleti megemlékezésére, 
a 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, i) — Az első ünnepélyes lakoma 1864-ik évi 
február i-én tartatott meg; a serlegürítés előtt id. báró 
Wenckheim Béla mondott emlékbeszédet.

5 Báró Lipthay Béla 1883-ban egy művészi becsű albumot 
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, igoo-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

5 -
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 Kál
mán gr., Apponyi György gr., id. Batthyány Géza 
gr., Bohus László br., Erdődy István gr., Festetich 
Dénes gr., Festetics György gr., Festetics Tasziló gr., 
Gyürky 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 életnagyságé képét ajándékozta a 
Casinónak.

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

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



niczky Frigyes br., Somssich Pál, Széchenyi Béla gr., 
Széchenyi Imre gr., Wenckheim Rudolf gr., W odianer 
Albert br. ifj., Wodianer Mór br., Zichy Bódog gr., 
Zichy Ferencz gr., Zichy Jenő gr., Zichy József gr. 
id., Zichy József gr. ifj., Zichy Paulai Ferencz gr.

Folytatólag a tagdíj fizetéskötelezettsége alul 
2—2000 forint lefizetése által megváltották m agukat: 
Zichy Ágost gr. és Zichy Tivadar g r . ; Ferencz József 
braganzai herczeg ő Fensége és Mikes Ármin gróf 
pedig ezen kötelezettségüket 4800 koronával vál
tották meg ; — végül br. Majthényi László úr 104. 
számú N. Casinói 1000 frtos kötvényét halála 
esetére a Casinónak adományozta, fentartván maga 
részére a kamatoknak életfogytiglani haszonélve
zetét.*

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 m ent végbe a 
Casino nagyszámú tagjainak részvéte mellett, mely 
alkalommal, valamint a leleplezést követő lakomán, 
az ajándékozó Gróf méltó ünneplés tárgyát képezte.

* Az 1909. évben bekövetkezett elhunyta után, a meg
boldogult örököse, a kérdéses kötvényt a Casinónak tény
leg visszaadta.

«5
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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.

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 
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N E G Y V E N N E G Y E D I K  L A K O M A .

1910. évi február hó 6-án.

Szónok: g r ó f  B á n f f y  M i k l ó s .

Mélyen Tisztelt Uraim !

Midőn egyesületünk megtisztelő parancsát véve, 
vállaltam, hogy a mai napon Széchenyi serlegé
vel kezemben az ünnepi beszédet megtartom, leg
előbb is végig lapoztam a hasonló alkalmakkor 
itt elhangzott szónoklatok gyűjteményét. Érdekes 
olvasmány. Érdekes végig tekinteni a szónokok 
során és megfigyelni, m int változik az a benyomás, 
mit a nagy ember képe kelt, mint jelentkezik más 
és más alakban az idők múlásával, mint tűnik elő 
vagy homályosul el a «legnagyobb magyar» lel
kének egyik-másik sajátossága, egyik-másik jelleg
zetessége, hasonlatosan valamely hóboritotta hegy
óriáshoz, mely örökké ugyanaz marad bár, de a 
napnak járásával más-más orma, más-más szirtje 
tündöklik fényesebben.

Az elsők személyes tisztelői, munkatársai, barátai 
sorából lépnek e gyülekezet elé. Őket nemcsak 
tettei iránti bámulat, nemcsak a hazafias érzések
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közössége fűzi hozzá, de egyéniségének közvetlen 
ismerete és varázsa, az együtt eltöltött, az egymás 
m ellett átküzdött évek emléke is. Szavukba bele
cseng ez az emlék, és belecseng elhunyta fölötti 
fájdalom azoknak beszédébe, kik tanúi voltak 
prófétai szavának és a jövendölés rettentő teljese
désének, tanúi a sorsnak, mely elválaszthatatlanul 
összekötötte Széchenyi tragikumát a nemzet meg
próbáltatásával. Széchenyi emléke lebeg szemeik 
előtt.

Majd uj nemzedék veszi kezébe e billikomot. 
Ezek már nem kortársai a nagy embernek, de 
tanításában nőttek fel. És e tannak testet akarnak 
adni, megalkotni, illetve ujraalkotni törekszenek 
azt, mit ő alkotott vagy megalapozott, hiszen 
egész fejlődésünk azon a nyomon haladt előre, 
melyet a hon ébresztője megjelölt. A nemzeti 
reménység korából valók e férfiak, abból az idő
ből, midőn az uralkodó és a nemzet teljesen har
móniájában jogosultnak látszott minden remény, 
megvalósíthatónak fajunk minden vágyakozása. 
Az ünnepi beszédekben megnyilatkozik az öröm, 
a már m egtett ut felett, az addig elért eredmények 
fölötti méltányos büszkeség és a jövendőnek 
bizodalma. A Széchenyi tanítása vezérlő fonaluk.

És újból uj nemzedék következik, mely még 
távolabb áll a nagy alapitó korszakától. Ennek 
a nemzedéknek is féltve őrzött kincse a nevéhez
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fűződő hagyomány. De hagyomány az, s a nagyob
bodó távolságban, melyben nem apad, de nő  
Széchenyi alakja, mégis stilizáltabb, általánosabb 
ez alak, elmosódnak egyéni emberi vonásai, — 
azt mondhatnám, hogy e kép inkább egy félisten 
szobrának, mint vérből, hasból való nagy em ber
nek a képe, — tanítása buzdító jeligékké, ragyogó 
jellemző szavai tanító tételekké kristályosodnak, 
igy találnak alkalmazást a hullámzó életre. E té te 
lek, e jelszavak szólnak hozzánk az ünnepi be
szédekből.

Természetes, Uraim, e folyamat. Természetes, 
hiszen minden hérosz tisztelése ugyanazt m u
tatja fejlődésében, természetes pedig különösen 
Széchényinél, kinek egész élete oly közel követi 
a nemzet küzdelmeit, reményeit, csalódásait és 
viszontagságait, majd hogy annak jelképeként 
volna vehető. Minden alkotásának megvan e 
szimbolikus kettős, egyrészről közvetlen és gya
korlati, másrészről eszmei és általános jellege. 
Tekintsük számos alkotása közül akármelyiket, 
akár a Lánchidat, mely nemcsak a folyónak egyik 
partjáról vezet a másikra, de midőn kőlábaival 
átlépett a Dunán, a kiváltságos rendi Magyarorszá
got vezette át a közteherviseléshez a törvény 
előtti egyenlőséghez, — akár a Vaskapu kibon
tását, mely hivatást, sajnos, betöltetlen hivatást 
jelölt «Kelet népének». A Tisza-szabályozás, az

16
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Akadémia, ez a mi kaszinónk, a lóversenügy, sőt 
a selyemtenyésztés, mind-mind, minden alkotása, 
kicsiny és nagy, magán viseli e kettős bélyeget, 
nem csoda hát, hogy ő maga : ember is, jelkép 
is nekünk.

Pedig az, a mi Széchenyit oly nagygyá teszi, a 
mi őt a világtörténelem legkiválóbbjaival egy sorba 
emeli és nagyon sokak fölé is, kiknek csak a siker 
adta meg a halhatatlanságot, ragyogó és kitűnő 
tehetségei mellett, főképen emberi, egyéni tulaj
donságai. M ert úgy hiszem, hogy a valódi nagy
ságnak alapja nem a külső, a csillogó képességek
ben van, hanem a lelki erőben, erőben másokkal 
szemben, de főleg önmagával szemben. A fényes 
tehetségek, az ékesszólás, munkaképesség, buzga
lom, ezek mind olyanok, mint a tündöklő fegyver
zet, a kemény páncél, az öblös sisak, a kard és a 
kopja — szükséges szerszámai megvívandó csaták
nak, de mit sem érnek, ha a pánczélt nem férfi 
viseli magán s nem erős kar suhogtatja a kardot. 
Úgy vallom, hogy magában az egyéniségben, annak 
saját belső életére vonatkozó erejében és őszinte
ségében, itt van az ismérve a valódi nagyságnak 
s hogy a nagy embernek méltatásakor az embert 
kell méltatnunk.

Az embert. Az embert hajlamaival, nemes nagyra- 
vágyásával, viharos kedélyének számos megpróbál
tatásával, az embert, szenvedélyeivel és legszentebb



érzelmeivel együtt. Az embert, ki végig élte követ
kezésekben oly gazdag életét úgy, hogy annak 
végén az ő szemében, az ő idejében nem siker és 
elismerés, de sikertelenség és kétségbeesés volt 
osztályrésze, hasonlóan az emberiség legnagyobbjai
hoz, kik megváltoztatták az időknek képét, nem 
diadalmas uralommal, de azzal, hogy eszméikért 
szenvedni, h itükért elpusztulni tudtak.

Alig van ember, kihez a csábítás annyi külön
böző neme, a megpróbáltatásnak annyi fájdalmas 
fajtája közeledett volna. Nem értette senki, pályája 
kezdetén egykedvűség és gúny fogadja, közélete 
végén gyanúsítás és rágalom. És olyan m egható
nak tartom végrendeletének, e legfőbb önvallomá
sának szavait, melyeket — m int ő mondja — 
hölgyéhez in téz : « . . . alig volt egy hű kedély is, 
mely m egértett és kissé m éltatott volna ; legtöbb 
előtt egy felhőkben repeső különcznek, sőt egy 
mindent magának feláldozó hiúnak színében jelen
tem meg ; ő volt az, kinek szép leikéből szilárd
ságot merítettem, mert ő sohasem tudott kétkedni 
őszinteségemen, mikor anatém át kiáltott ellenem 
a vak hév, sőt nem egy nemes kedély fordult 
tőlem kételkedve el».

így halad a maga meggyőződését követve. Sem 
a hatalomnak pillanatnyi kegye, sem a tömegnek 
pillanatnyi tapsa meg nem tántorítja, csak eszméi 
számára vár ezektől hasznot. Egy helyütt gúnyosan

16*
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mondja: «Egyiknek az udvari tömjén, másiknak 
a populáris illat kellemest); cselekményük egyaránt 
zavaros forrásból ered, csak Ízlésük különböző. 
Fényleni sokaknak legfőbb célja, nem használni.»

O pedig használni akart, nem fényleni.
Ebben az önzetlen vonásban, egyedül önmagára 

építő erejében látom Széchenyi példájának leg
nagyobb, maradandó, örök értékét, mindenkire és 
mindenekre vonatkozó következését. Megtanít nem 
azt keresni, mit fognak többen helyeselni, hanem 
azt, mit helyeselhetünk magunk, — m egtanít nem 
a mások tapsát keresni, de azt, hogy lelkiismere
tünk tapsoljon nekünk, — megtanít azt nézni, 
meg tudunk-e állani csalfaság nélkül, tiszta tudat
tal, nem pedig azt, miként Ítélik meg cselekede
tünket, milyen becsülete lesz a nevünknek, hiszen 
a csalfaságnak nem ellentéte a becsület, hanem a 
becsületesség.

Nemcsak a nagy emberek, de az erőteljes kor
szakok jellem vonása: harmónia a szándék és a 
tett, a czél és az eszköz között, harmónia, melyet 
a cselekvés őszinteségének nevezhetünk. És ha 
végig tekintünk az intézmények, fajok, népek tör
ténetén, minden olyan szervezetben, melyből ez a 
harmónia hiányzik, hol a hirdetett eszme hazugság 
csupán, egyéni érvényesülés eszköze, melyben azok, 
kik elvet képviselnek, az elvet viszik vásárra és 
létalapjok természetes és kényszerült ellenével
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fognak kezet, sülyedő renddel, beteg intézmény
nyel, bomló társadalommal találkozunk.

Ezt látjuk mindenfelé, hol később összeomlás 
következett, előbb mindig az éltető elv bukott el, 
azután az emberek, szervezetek, népek, melyek 
annak alapján állottak, jeléül annak, hogy megal
kudni talán sokban lehet, de a principium, melyen 
valamely dolog nyugszik, nem tűr megalkuvást. 
Akárhova nyúlhatunk példákért a történelem 
sülyedő irányú korszakaiba ; belemarkolhatunk 
találomra a nyüzsgő bomladozó életbe, mindig 
ugyancsak ezt fogjuk kiemelni: nagy és kicsiny 
öntudatos és öntudatlan egoistákat és árulókat és 
mindenen ugyanaz a vonás uralkodik, hogy elal- 
kuszszák a mindnyájok védelmére rendelt erőt 
apródonként, apró kis haszonért.

A veszedelem láttára már győzni nem akarnak, 
nem akarnak ők elsők lenni a harczban, de utolsók 
akarnak lenni azok között, kiket elér a pusztulás, 
csak azt a kis előnyt akarják kiravaszkodni, hogy 
előbb a társuk, a szomszédjuk pusztuljon el s ők 
lehetőleg utolsónak maradjanak.

Mondom, akárhol találhatunk elég példát. L á
tunk papot, ki a tonzuráját jakobinus sapka alatt 
titkolgatja, látunk főrangú embert, ki sajat osz
tálya ellen törve, kétes-értékű kivételként akarna 
feltűnni, látunk hősködő néptribunt, a ki a nép 
vállain emelkedve a népnek szegődik hóhérává . . .
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És találunk Bizáncban még rettentőbb, az imént 
mondottakat összefoglaló példát. A keleti biro
dalom végső korszakában a basileus, az ortodox 
kereszténység feje a mohamedán törököt hívja 
segítségül keresztény trónjának támasztására. Ezzel 
a természetellenes szövetséggel van Bizánc sorsa 
megpecsételve, sem erőszak, sem hősiesség, sem 
meghunyászkodás azt többé meg nem mentheti. 
Megölője az a hazugság, mely e szerződésben rejlik.

Mert szövetkezés csak erkölcsi alapon lehet
séges. Szövetség csak őszinte lehet. A mi ámításra 
épül, másnak vagy saját magunknak ámítására, 
az magában viseli a bukás csiráját. Szövetkezni 
azoknak helyes, kiknek közös a céljuk, ha külön
böző utakon járnak is, szerződést kötni lehet, sőt 
kell, ha a köznek van haszna belőle. De az önző 
kicsinyes érdek, a pillanatnyi személyes előny, ezek 
a megölői nagy dolgoknak, ilyenekre alkalmaz
hatjuk Széchenyi szavait: «csak a gyönge szereti ön
magát, az erős egész nemzeteket hordoz a szivében».

Széchenyi egész élete megvilágítása ennek a 
mondatnak. Sohasem keresi a saját érdekét, a saját 
hasznát, hanem megküzd minden irányzattal, ha 
károsnak tartja. Szembeszáll minden terrorizmus
sal, akárhonnan fenyegesse is. Erős lelke meg nem 
inog, * bezárathat, fejemet vétetheti, de telkemet meg 
nem alázhatja ,» mondja a hatalomnak «azt, hogy 
magyar lenni megszűnjek, nem teheti». Útjába lép
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annak a másik iránynak is, melyet veszélyesnek 
tart, melyről szellemesen mondja, hogy nnem 
vakmerőség, de merő vakság», m egmutatni ipar
kodik, ahogy a pártérdeknél még van valam i maga
sabb, t. i. a haza*.

Éveken át kettős küzdelmet folytat a békés 
fejlődést veszélyeztető két nagy áram lat ellen 
külön, külön ; és később, midőn nem először és 
nem utoljára e két irány: az önkény és a dema
gógia egymással szövetségre lép, — m int a meg
vénült Toldy Miklós, — még egyszer a küzdtérre 
megy és az egyesült ellenség ellen reménység 
nélkül, a kétségbeesés kaczagásával ajkán megvivja 
utolsó csatáját.

Halhatatlan a te példád Széchenyi István ! Neved
hez fűződik fajunknak legszentebb hagyománya. 
Nevedhez fűződik mindaz, mi nemzetünk fenn
tartásának tényezője, mindaz, mi meddő panaszko
dástól kalandos ábrándtól és menten szolgai haszon
leséstől, magyar mivoltunk talpkövéül szolgál.

Nem hiábavaló a példád. M egtanit a csekélynek 
látszót nem vetni meg, s a nagytól nem rettenni 
vissza.

Megtanit önmagunkban keresni az erőt és a 
jutalmat is, mert segítséget talál az, ki segítségre 
nem szorul, társat az, ki társ nélkül is megállhat, 
s még akkor is, ha maga elbukik, örök érvényű 
a férfias eszme, örök érvényű, m int az igazság.



Ebben az érzésben gyűlünk Széchenyi zászlaja 
körül.

Ebben az érzésben fogjunk kezet. Ebben az 
érzésben üljünk ünnepet a visszaemlékezésnek 
e serlege körül. M erítsünk erőt ez érzésből, mert 
a ki látni akar, az látja, hogy komoly a perez, mely 
felettünk elsuhan, nehéz küzdelmes órák elő
fu tára . De kitörülve minden félreértést, nehez
telést, haragot vagy gyülölséget, mely elválaszt
hatna, önzetlenül fogjunk kezet és akkor elmond
hatjuk Széchenyivel:

«Küszöbén állunk egy uj reggelnek.» 
Örökké éljen Széchenyi István !



A NEMZETI CASINO

PÉNZTÁRI KIMUTATÁSA
1910.

x7
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Bevételek az igio. évben.
kor. fill.

Az 1909. évi pénztári m aradvány. ... 37220 35
A 4132 kor. tagdíjhátralékból .. .  ... 2732 —
Az 1910. évi tagdíjakból .. .  ... .. .  145996 —
Uj tagok tagd íja .. .  .. .  . . .  . . .  .. .  6420 —
Vendégek u tán ... ... . . .  .. .  .. .  . . .  240 —
Lakbérekből_ __ .. .  .. .  ... ... 18600* —
Operaszínház bérletéből.. _ ... . . .  3492 —
Nemzeti színházból . . .  . . .  . . .  . . .  1167 —
Repülőversenyek páholy-bérletéből .. .  1200 —
Kártyadíjakból .. .  . . .  ... .. .  — 66751 —
Br. Laffert-alapitvány kamata ... .. .  137 10
Tekedíjak ... __ . . .  ... ... ... 296 —
Étkező-kabin _     . . .  ... ________ 1238 —
Tánczterem ... . . .  .. .  . . .  . . .  _ 1200 —
Küldönczdíjak ...  .... ... . . .  . . .  . . .  357 —
Pénzkészletek gyümölcsöztetése ...  3830 31
Tagdíjak késedelmi kamata _ ... . . .  683 52
Borok eladásából_ _ ...  . . .  . . .  2804 32
Rendkívüliekből .. .  ... — ... __  7173 80

Összesen_ ...  301538 40

I.

* Ez összegből 14.200 kor. csak mint számadási keresz
tülvitel szerepel, mint a Casino helyiségei után számított 
lakbér, megegyezően a kiadási rovat illő tételével.
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Kiadások az igio. évben.

II.

kor. fill.
I. Szállásbér__ . . .  . . .  . . . 14200* —

II. Tiszti fizetések és la k b é r __ 9700 —
III. Szolgaszemélyzet fizetése.. ... 50513 —
IV. Szolgaszemélyzet ruházata 8497 51
V. Komornok házi kiadásai... ... 572 82

VI. Hirlapok és folyóiratok. ... 6456 92
VII. Könyvek vétele és bekötése... 4007 95

VIII. írószerek és papiros .. .  ... 1463 36
IX. Villanyvilágitás... . . .  . . .  ... 17429 80
X. Gyertyáért .. .  ... . . .  ... 1000 —

XI. Fa-, szén-,coaksz- éslégszeszfütés OO Gl 37
XII. Kártyák vétele... .. .  .. .  .. . 9992 98

XIII. Vízdíj . . .  . . .  . . .  . . .  .. . 2072 78
XIV. Adók és illetékek ................. . 7488 64
XV. Épület- és felszerelések karban-

tartása . . .  . . .  _ ... . . . 19542 72
XVI. Nyomtatványokra_ __ __ 1777 20

Átvitel . . .  i 63431 05

* 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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kor. fin.
Áthozat ... 163431 05

XVII. Beruházások és szerzeményekre I3809 67
XVIII. Jótékony- ésculturálisczélokra 3000 —

XIX. Orvos és gyógyszerész (munkás
biztositás) _ .. .  . . .  ... 1225 27

XX. Törvénykezés és levelezés_ 8l I 42
XXL Nemzeti szinház bérlete 5340 —

XXII. Operaszínház bérlete 9720 —
XXIII. Vígszínháznak elővételi díjban 400 —
XXIV. Magyar szinház elővételi díja 200 —
XXV. Királyszinháznak elővételi díj

ban .. .  .. .  _ _ ... 337 5°
XXVI. Repülőversenyen két páholy

b é rle te ... .. .  . . .  . . .  _ 1200 —
XXVII. Kegydíjakra... .. .  .. .  ... 4760 —

XXVIII. Épület és felszerelések bizto
sítása ...  . . .  .. .  ... _ 837 12

XXIX. Vendéglős kárpótlása... ... 16000 —
XXX. Kenyérváltság_ ...  . . .  _ 2200 —

XXXI. Tagdíj váltsági kamatok elszá
molása . . .  ............ . . . 1762* —

XXXII. A nyugdíj a la p ra_ _ ... 6000 —
XXXIII. Borok v é te lé re_ _ ... 1794 08

Vegyesekre ...  __ _ 16398 i i
Összesen... 249226 22

* Számadási keresztülvitel.
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igio deczember 3i-ig maradt hátralékok.

kor. fill.
Tagdíj-hátralék 1908-ról.__ ...  — — 240 —

« « 1909-ről . . .  ... . . .  1160 —
« « 1910-ről... __ __ . . . 3858 '—

Összesen ... 5258 —

Ö sszehasonlítás.

Az 1910. évi összes bevétel... .. .  ... 301538 40 
Az 1910. évi összes kiadás. .. .  .. .  249226 22
Az 1911. évre átviendő pénztári ma

radvány ... __ ... .. .  .. .  . . .  52312 18

III.
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F Ü G G E L É K .

i.

Br. Laffert Antal alapítvány.

Ezen alapítvány 3400 kor. n. é. 4°/o-os Temes- 
Bégavölgyi kötvényekből és 1 drb 34 kor.-ról szóló 
Leszámitoló-bank betéti könyvből áll.

11.

Letéti kezelés. kor. fill.
A kisorsolt, de még be nem m utatott 

3 darab egyenkint iooo frtos casinói 
kötvény beváltására egy bank betéti 
könyvben gyümölcsözőleg elhelyezve 7567 42

Időközi kamatok ...      274 85
Összesen... _ 7842 27

Ez alapot terhelő kiadás nem vo lt_ — —
Az 1911. évre átviendő maradvány ...  7842 27
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Nyugdíjalap.
III.

B evétel:
Készpénz Érték
kor. síi. kor. fill.

Az 1909. évi m aradvány... 377 60 IOOOO —
A közgyűlés dotatiója ...
A vásárolt m. jelz. hit. bank

6coo

záloglevél n. é. ___ _
Ezen záloglevelek szelvény

— — 6600

kamata és időközi kamat 607 3 0 — —
Összesen... _ 6984 90 16600 —

Kiadás :
6.600 K n. é. 472% -os m.

jelz. hit. bank záloglevél 
vásárlási ára ... ... 6484 5 0

Az alap álladéka az 1910. év
végén . . .  _ ... . . . 500 40 16600 —

Budapest, 1910. deczember hó 31-én.

Ilk Mihály s. k.,
titkár-pénztárnok.

Alulírottak a bevételi és kiadási tételeket a számadási 
okmányokkal összehasonlítván, és a készpénzt megszámlálván, 
a pénzmaradványt 52312 K 18 fill, azaz Otvenkétezerhárom- 
száztizenkettő korona 18 fillérben, a Casino pénztárától el
különítve vezetett «Br. Laffert Antal alapítvány» állagát 
3400 K n. é. 4%-os kötvényekben és egy drb 34 K-ról szóló 
bank betéti könyvben, a be nem mutatott kötvények be



váltására szolgáló alapot egy drb 7842 K 27 fill.-ről kiállított 
bank betéti könyvben, végül a nyugdíjalap álladékát készpénz
ben 500 K 40 f. és 16600 K 4 7 2 %-os M. Jelzáloghitelbank 
záloglevélben megállapítván, az egész számadást rendben, 
és Ilk Mihály titkár-pénztárnok urat — a szokásos óvások 
fentartása mellett — felmentendönek találtuk.

Kelt Budapesten, 1911. évi január hó 17-én.

Kubinyi Á rpád  s. k.
bizottsági elnök.

Barcza Károly s. k. Biró Lajos s. k. 
Halassy P á l s. k. Jekelfalussy Zoltán s. k.

bizottsági tagok.



Előirányzat az ig a . évre.

A.

B evételek .
kor.

I. Az 1910. évi pénztári maradvány 52312
II. Az 5258 K tagdijhátralékból... 2000

III. Az 1911. évi tagdíjakból .. .  146000
IV. Uj tagok tagdíja . . .  . . .  . . .  4600
V. Vendégek után ...  . . .  . . .  120

VI. Lakbérekből _ . . .  ... ... 4400
VII. Kártyadíjakból .. .  __ ...  40000

'  VIII. Operaszínház bérletéből _ . . .  3000
IX. Nemzeti színház bérletéből 1100
X. Báró Laffert alapítvány kamata 137

XI. Tekedíjak ... . . .  . . .  . . .    300
XII. Étkező kabinok ...  .. .  . . .  1000

XIII. Tánczterem ... . . .  . . .  . . .  1200
XIV. Küldönczdíjak ...  ... . . .  200
XV. Pénzkészletek gyümölcsöztetése 3000

XVI. Tagdíjak késedelmi kamata 500
XVII. Borok eladásából ...   2500

Összesen ...   262369

18



Előirányzat az ig n . évre.
B .

K iadások.
kor.

I. Tiszti fizetések és lakbér _ 10400
II. Szolgaszemélyzet fizetése ... 52330

III. Szolgaszemélyzet ruházata .. .  9000
IV. Komornok házi kiadásai ... 600

V. Hírlapok és folyóiratok... ... 6400
VI. Könyvek vétele és bekötése 4000

VII. írószerek és papiros... .. .  _ 1600
VIII. Villanyvilágítás .. .  . . .  _ 18000

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

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

XII. Vizdíj . . .  _ . . .  _ .. .  4000
X III. Adók és illetékek.__ ...  .. .  8000
XIV. Épület és felszerelések karban

tartására.. . . .  __ __ __ 20000
XV. Nyomtatványokra.. _ .. .  2400

XVI. Nemzeti színház bérlete_ . . .  5340
XVII. Operaszínház bérlete_   9720

XVIII. Magyar színháznak elővételi díjban 400
XIX. Király színháznak elővételi díjban 675

XX. Vígszínháznak elővételi díjban 400 
Á tv ite l_ __ 17446 5

13«
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kor. fill.
A thozat...   174465 —

XXI. Beruházások és szerzemé
nyekre_ __ ___ __ . . .  T5ooo —

XXII. Jótékony és culturalis czélokra 3000 —
XXIII. Munkásbiztositó Pénztár _ 1500 —
XXIV. Törvénykezés és levelezés___ 900 —
XXV. Kegydíjakra . . .  . . .  . . .  . . .  4060 —

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

XXVIII. Épület és felszerelések bizto
sítása ... __ . . .  __ __ 840 —

XXIX. Borok vételére ............    2500 —
XXX. A nyugdíjalapra . . .  ....   10000 —

XXXI. Vegyesekre... _ .. .  _ 18000 —
Összesen..  248465 —

Ö sszeh ason lítá s:

A. A bevételek főösszege   262369 —
B. A kiadások főösszege . . .  248465 —

Remélhető maradvány 13904 —

18*



Vagyon m éri eg

V agyon.
kor. fill.

I. Telek és épület... _ ...
II. A 26730 kötetnyi könyvtár...

III. Ezüstnemüek ...  . . .  .. .  .. .
IV. Porczellánnemüek_ ...
V. Uvegnemüek _ ... .. .  ...

VI. Asztalnemüek.. . . .  ... . . .  
VII. Festmények.. . . .  .. .  .. .  ...

I37IOOO ---
285042 — 

S°333 - -
3152 —
1518 — 

10327 — 
148700 —

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

IX. Konyhák fölszerelése ...  .. .
X. Br. Laffert alapítvány ...  ...

100456 — 
6227 — 

3434 —
XI. Követelések tagdíj - hátralékok

ban _ _ ... . . .  _ 2600 —
XII. Készpénz . . .  . . .  ................. .

X III. Kártyakészlet... _ .. .  __
S2312 — 

1469 —
XIV. A szivarkezelésnél anyagban és

készpénzben_ ... .. .  ... 121223 —
XV. Borkészlet .. .  . . .  ... . . .  7421 —

Összesen _2165214 —



ig io  deczember ji-é n .

T eher
kor. fill.

Egyenleg mint tiszta vagyon ___ ...  2165214 —

Ilk  M ihály s. k.
titkár-pénztárnok.

Összesen _2165214

Kelt Budapesten, 1910 deczember 31-én.
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