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Tisztelt Közgyűlés !

Midőn a mai közgyűlésre oly nagy számban össze
jött t. tagtársainkat üdvözöljük, a Nemzeti Casino 
működésének 86-ik évéről szóló jelentésünket a 
következőkben van szerencsénk előterjeszteni:

Egyesületünknek az elmúlt évben 2 tiszteleti, 
700 rendes és 12 rendkivüli, összesen tehát 714 
tagja volt. Örömmel jelentjük, hogy a legutóbbi 
30 év alatt nem volt egy sem, mely annyi sok uj 
tagot hozott volna egyesületünknek mint az elmúlt 
év. A legutolsó 30 év alatt 1892-ben vétetett fel a leg
több uj tag, vagyis 37 rendes és 4 rendkivüli, össze
sen 41 tag, mig a most lezajlott 1912. évben 44 rendes 
és 3 rendkivüli, összesen tehát 47 uj tag vétetett fel. 
Évközben kilépett 3 rendes és 6 rendkivüli tag, 
kik mindannyian részint a diplomatiához, részint 
a hadsereghez tartozván, Budapestről történt áthe- 
lyeztetésük miatt váltak ki a Casino kötelékéből.

Őszinte fájdalommal és mély részvéttel emléke-
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zünk meg azon 15 tagtársunkról, kiket ez évben 
ragadott el a halál körünkből: Gróf Aehrenthal 
Lexa Alajos, az osztrák-magyar monarchia jeles 
külügyminisztere nyitotta meg halottaink sorát, 
kit nagy tervei, lázas tevékenysége közepette lepett 
meg a gyilkos kór, s vitt korai sírjába. Véle egy 
sikerekben gazdag élet záródott le, mely rövid 
működése alatt is irányitó befolyást gyakorolt az 
osztrák-magyar monarchia történetére.

Vécsey Tamás elhunytában két generatio fájlalta 
a tudós professort, a szeretetreméltó embert, kiben 
tudásánál csak szerénysége volt nagyobb. Mint a 
Casino könyvtári bizottságának alelnöke, éveken 
át nagy buzgalommal és lelkesedéssel működött 
közre, könyvtárunk színvonalának emelésében.

Eger bíboros érsekét, a katholikus egyházfeje
delmek egyik legnagyobbikát gyászoltuk Samassa 
Józsefben, kit mig egészségi állapota engedte, 
sokszor láthattunk termünkben, élénken hozzá 
szólva a jelentősebb politikai és társadalmi kérdé
sekhez. Minden irányú klassikus képzettsége, nagy 
akaratereje, kormányzó talentuma, erős nemzeti 
érzése, politikai téren való nagy képzettsége és a 
vele született csodálatos elmeél praedestinálták öt 
arra a fényes állásra, melyet csaknem négy évtizeden 
keresztül oly méltóképen töltött be.
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Csáky Albin gróf nevéhez fűződnek az egyház- 
politikai küzdelmek, melyek az ő kultuszminisz
tersége alatt nyertek befejezést. A közélet terén 
több mint negyedszázadon át vezér szerep jutott 
osztályrészéül, s minden állásban, melyet elfoglalt 
nagy kötelességtudást tanúsított; mint tagja egye
sületünk választmányának és einöke művészeti 
bizottságunknak, mindig szívesen áldozta idejét és 
tudását, hogy e társaskörnek használhasson.

Wenckheim Frigyes gróf és Halassy Pál tábor
nokban hasonlóképen választmányunk tagjait gyá
szoljuk, kik mindig meleg érdeklődéssel és szere
tettel foglalkoztak e társaskör ügyeivel.

Az elmúlt év halottai között gyászoljuk még 
hg. Esterházy Alajost, a magyar nemes testőrség 
kapitányát, Gáli Józsefet, br. Gromon Dezsőt, gróf 
Hadik Bélát, br. Huszár Károlyt, Kazy Jánost, ifj. 
Kvassay Istvánt, gróf Széchenyi Tivadart és gróf 
Teleki Károlyt, kiknek elhunyta széles körben 
pótolhatatlan veszteséget okozott.

Olvasótermünkben 205 hazai és külföldi lap 
illetve folyóirat állott tagjaink rendelkezésére, 
melyek beszerzése 6427 K 30 fillért vett igénybe.

Könyvtárunk szükségletére, a könyvtári bizottság 
utján, az elmúlt évben 4150 K 49 fillért fordított 
a Casino, mely összegből könyvek vételére esett
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2673 K 59 fillér, azok bekötéseire pedig 1476 K 90 
fillér.

Könyvtárunk gyarapodása az 1912. évben 546 
kötet volt, s miután a megelőző évben már 27807 
kötetet tartalmazott, az uj szerzemények hozzá
adásával az év végén 28353 kötetre szaporodott, 
melynek leltári értéke 292715 K képvisel. Tag
társaink megnyugtatása végett közölhetjük, hogy 
könyvtárunk az épületen kivid, külön 300,000 K-ra 
van tűzkár ellen biztosítva.

Az igazgatóságot az elmúlt évben azon törekvés 
foglalkoztatta, hogy a Casino pénzügyi viszonyai 
odafejlesztessenek, hogy a várható szükségletek 
minden eshetőséggel szemben kellő fedezetet talál
janak.

Számolnunk kell azzal, hogy kiadásaink évről- 
évre emelkednek, s a fokozódó drágasági viszonyok 
mellett, mely a napszámos munkától kezdve föl
felé, mindenben megnyilatkozik, nem lehet remé
nyünk arra, hogy tagjaink jogos igényeinek leszál
lítása nélkül kiadásainkat sokáig szűkebb korlátok 
közé szoríthatjuk.

Az igazgatóság évi jelentéseiben sokszor hang
súlyozta, hogy tagdijjövedelmeinken kívül egyetlen 
olyan jövedelmünk sincs, melyre teljes biztonsággal 
számíthatnánk, ennek T50—160,000 K jövedelme
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pedig egy ilyen nagy társaskör fenntartására nem 
elegendő.

A játékból eredő jövedelmek rendkívül inga
dozók és évről-évre kisebbednek, úgy, hogy ma 
már a fővárosi nagyobb clubok között a Nemzeti 
Casino a legkisebb játékjövedelmet mutathatja fel. 
A magunk részéről nem is tartjuk helyesnek, hogy 
az ország első társaskörének a Nemzeti Casinonak 
anyagi helyzete kártyajövedelmekre legyen bazi- 
rozva ; ily ingatag alapra építeni nem lehet, nem 
szabad ; ép azért keresnünk kell a módokat, hogyan 
lehetne olyan jövedelmekre szert tenni, melyekre 
nyugodtabban lehetne támaszkodni, mint az ingatag 
játékjövedelmekre ?

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy pénzügyi hely
zetünk ma még nem olyan komoly, hogy válságtól 
kellene tartanunk, de a gondos ember nem is 
várja be a veszély bekövetkezését, hanem azt meg
előzni törekszik ; az előrelátó ember törekvése 
nyilatkozik meg az igazgatóság működésében is, 
midőn uj jövedelmi források nyitása által a Casino 
jövőjét szilárd alapokra akarja fektetni.

Merültek fel időközben eszmék, tervek, mint a 
Casino palotájának átalakítása, földszinti helyiségek 
jövedelmezőbb kihasználása, esetlegafölvételi díjnak 
újbóli behozatala, vagy a tagdíjnak emelése és más

2
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egyebek, a melyek körül bővebb megbeszélések 
folytak, sőt azokkal egy — a választmány által 
kiküldött szűkebb bizottság is foglalkozott. — Ezen 
bizottság egyetértésben az igazgatósággal, azon 
meggyőződésének adott kifejezést, hogy a minden 
irányban tapasztalható gazdasági válság miatt az 
idő most egyik terv keresztülvitelére sem alkalmas, 
s miután imminens pénzügyi baj a Casinot ez 
időszerint nem fenyegeti, mert ha esetleg a folyó 
évben pár ezer korona hiány jelentkeznék is, az a 
megelőző évek feleslegéből könnyen pótolható 
volna: abban történt megállapodás, bogy a fel
merült és még ezután felmerülhető tervek feletti 
döntés halasztassék el a gazdasági válság meg- 
enyhülése utáni időre.

Eme felfogás helyességét igazolják 1912. évi 
pénztári számadásaink eredményei is, melyeket 
56182 K 67 f. maradvánnyal zártunk le ; ezen 
tekintélyes maradvány azonban nem teljesen az 
1912-iki kezelési év eredménye mert 43878 K 
10 fillérrel jelentős része van abban a megelőző 
éveknek is, az 1912. kezelési év csak 12304 K 
57 f. többletet eredményezett, s ezen többlet is 
úgy állott elő, hogy a szivarkezelés tekintélyes 
összeggel járult hozzá pénzügyi helyzetünk activvá 
tételéhez, a mire azonban állandóan nem számit-
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hatunk. S ha még e mellett figyelemmel leszünk 
arra is, hogy az elmúlt év folyamában minden 
irányban a legszigorúbb takarékossággal jártunk 
el, s kiadásainkat annyira megszorítottuk, hogy 
ha ezen irányt több éven át hasonló szigorúsággal 
tartanánk be, azt a Casino berendezései és a 
tagok kényelme is károsan megsinylené : azt 
hisszük, hogy a t. Közgyűlés nem fogja feles
legesnek tartani az igazgatóság azon törek
vését, melyek a Casino jövedelmeinek emelését, 
s ezzel a Casino pénzügyi helyzetének megerő
sítését czélozzák.

Az évi számadások a házszabályok rendelkezé
sének megfelelően úgy a kirendelt szakszámvevő, 
mint a pénzügyi bizottság által megvizsgáltatván, 
azok minden irányban rendben találtattak.

Régi hagyományaihoz híven a Nemzeti Casino 
kulturális és jótékony czélokra ez évben is 3000 K-t 
ordított, mely összegből a magyarországi hírlapírók 
nyugdíjintézete javára az i9n-ik évben tett 4000 K 
alapítvány 2-ik részlete fejében 1000 K-t, az Orsz. 
Gyermeksanatorium Egylet részére 500 K-t, az 
Önkéntes Mentő Egyletnek 500 K-t, végül az 
Alföldi Magyar Közm. Egylet részére alapítványul 
1000 K-t utalványozott a választmány.

Ezen utóbbi 1000 koronás alapítvány megtétele
2*
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után a Nemzeti Casino alapitó tagjává lett az 
összes magyarországi kulturegyleteknek.

Tisztelt Közgyűlés ! Az előadottakban egyesü
letünk minden jelentősebb mozzanatáról röviden 
beszámolván, midőn megbízatásunkat a t. Köz
gyűlés kezébe letesszük, hálás köszönetünket 
fejezzük ki azon szives támogatásért, melyben 
bennünket részesíteni méltóztattak.

Hazafias üdvözlettel
Budapesten, 1913 január havában.

AZ IGAZGATÓSÁG :

Gróf Edelsheim-Gyulai Lipót. Gróf Széchenyi Gyula 

Széli Kálmán.

Ilk Mihály
titkár.
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R E N D E S  T AGOK.

A

1906 Aehrenthal-Lexa Alajos gr. f
1912 Ahmed Hikmet bey, Bpest, VI, Arérm út *<84.
1883 Almásy Dénes gr., Békés-Gyula. ( Budapest, IX.,

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

Szolnokmegye.
1871 Almásy Kálmán gr., Pászthó, Hevesmegye.
1871 Almásy Tasziló gr., Hallstadt, Oberösterreich. 
1896 Ambrózy Gyula^r., Temes-Remete.
1899 Ambrózy István Ar., Malonya u. p. Bars-Taszár. 
1896 Ambrózy Lajos Sr., Róma, Palazzo di Venezia. 
1880 Andrássy Géza gc., Bpest, VIII., Eszterházy-u. 42. 
1882 Andrássy Gyula gr., Budapest, II.,fő-u. II.
1912 Andrássy Manó gr.,Bpest, VIII.,Eszterházy-u.42.
1884 Andrássy Sándor gr., Bpest, V I, Andrássy-ut yp.

(  Velejte, Zemplénm.)
1873 Andreánszky István br., Vácz, körút I.

3’
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1893 Antos István, Rdkos-Csaba) Pestmegye.
1868 Apponyi Albert gr., Bpest, /., Verbőczy u. IJ.

( Eberhard, Pozsonym.J 
1876 Apponyi Antal gr. id., Jablonicz. Nyitram.
1898 Apponyi Antal gr. ifj., Bruxelles, JJ . Avenue

des Arts.
1875 Apponyi Géza gr., HŐgyész, Tolnám. (  Wien, /.,

Kärntnerring 4.) 
1893 Apponyi Gyula gr., ^Páris, ^/. Q//«/ D'orsay)  

Budapest, V III ., muzeum-utcza / / .  
1904 Apponyi Henrik gr., Berlin, Moltke-Strasse J. 
1865 Apponyi Sándor gr., Lengyel, Tolnamegye.

( Budapest, F/., Andrdssy-út IOÓ.J
1906 Atzél Elemér br., Bpest, VII., Hermina-út 2j.

B
1907 Bacsák Zsigmond, I I I . , Schützengasse iy
1912 Baguer J. R. de, Bpest, / F ,  Hungária szálloda. 
1911 Baich Mihály br., Budapest, / F  Bécsi-u. 8.

( Koskócz, Zemplén-m.)
1898 Baich Milán br., Budapest, / F ,  bécsi-utcza 8.
1907 Baich Péter br., Nagy- Várad, Nagy Sdndor-u. rp.
1911 Bakach-Besenjfce ĵ Ferencz br., Budapest, / F ,

Vdmhdz-körut 10. (  Tápió-Bicske).
1908 Balás Lajos, Rozsnyó ( Budapest, / F ,  Szép-u 4.) 
1873 Baltazzi Arisztid, Napagedl, Morvaország.
1873 Baltazzi Hector, London, Hyde Park. H itri—•

✓ 7 0  . _ r>irrn-,]tHy
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1873 Baltazzi Sándor, Wien, IV /I , Wohllebengasse J .
1866 Bánffy György gr., Bpest, V III., Reviczky-u. 5.

^Bonczhida, Kolozsm.J 
1894 Bánffy Miklós gr., Budapest, V III., Reviczky -

utcza 5.
1902 Bánhidy Antal br., Arad. ( Budapest, IV ., Angol

királynő szálloda.) 
1909 Bárczy István, Budapest, I7//., Nagy János u.33.
1893 Barcza Károly, Budapest, /F!, Veres-Pálné-u. ip. 
1887 Barcsay Domokos, Kolozsvár. ( Budapest, II.,

Zsigmond u. J.)
1908 Barcsay Tamás, Budapest, V III , Reviczky-u. 5.

 ̂Gyalu Kolozsm.J
1882 Batthyány Béla gr., Páris 17 Rue Alphonse de

Neuville.
1867 Batthyány Elemér gr., Budapest, IV , borz-u. IO. 
1900 Batthyány Gábor gr., Budapest, V III , Muzeum-

utcza 5.
1908 Batthyány Gyula gr., Bpest, V III , Eszterházy-

utcza 21.
1890 Batthyány István gr., Budapest, IX ., üllői-ut / / .
1883 Batthyány Iván gr., Nagy-Csákány, Vasmegye. 
1881 Batthyány Lajos gr. ( Ikervár.) Budapest, V III ,

Eszterházy-utcza 25.
1894 Batthyány Tivadar gr., Bp., V III , Horánszky-

utcza 2p. ( lajtafalu, Mosonm.) 
i860 Batthyány-Strattmann Ödön herczeg, Körmend, 

Vas m. (Wien, /., Bankgasse Nr. 8.)



1907 Batthyány Zsigmond gr.r Budapest, FVr,—■fítttt-
(  Csendlak, Fh\y m.J 

1878 Beniczky Ádám, Zsdmbok, #. p. Hatvan, Túra
mellett.

1878 Beniczky Géza, Budapest, I ,  uri-tt. 12. ( Homok,
Szolnokmegye.J

1908 Benyovszky Móricz gr., Siklós, Baranya m.
( Budapest, VIII., Hordnszky-u. 12.) 

1902 Benz Albcron Ottó br., Debreczen, Simonyi-út J2. 
1912 Beöthy László, Bpest, VI., Aradi-u 70.
1906 Beöthy Pál, ^Felaranyos, u. p. Aranyos, Komd- 

romm.) Budapest, IV ., Ferencz Józscf-rakp. 22. 
1897 Berchtoldfe Kázmér gr., iV. Kdzmér, Zemplénm. 
1896 Berchtold Lipót gr., TPíV«, /., Ballplatz 2. ( Buch- 

Ijiu, Post: Ungarisch-FIradisch, Mähren.) 
1869 Berczely Jenő, Kam a. <fd OZC/Zc/', PldfafjLpfa

3 ^

1911 Berg Herman br., 
i860 Bernrieder József,

êtyreczen. r /
*e'g, u. p. Kölesd, Tolná

mé gye.
1898 Berzeviczy Albert, Bpest, V II ., Erzsébet-körut g 
1891 Berzeviczy György, / b yj'j, idútvL du RhinyPfäcc

Vendonel.
1892 Bethlen Aladár gr., Élesd, Biharmegye,

( Budapest, V I, Andrdssy-ut 108.) 
1907 Bethlen Ádám gr., Bony ha, Kiskiiküllőmegye.
1891 Bethlen Balázs gr., Arokalja, u. p. Kerlés,

Szolnok-Dobokam.
1892 Bethlen Bálint gr., Gyér es, Erdély.
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1896 Bethlen István gr., Bpest, V I, Nagy János-u. 31.
( Mező-Sámsond, u.p. M.-Rücs.)

1882 Bethlen Ödön gr., Kolozsvár, Aranyfános-u. 4.
1911 Bethlen Pál gr. ifj., B u d a p e s t /•*>- 
1864 Bezerédj Pál, Budapest, /P"., kir. száll.

( Hídja, u. p. Szedres, Tolnám.)
1889 Bezerédj Viktor, Budapest, VI., Andrássy-ut 105.
1902 Biró Albert, Kupa, u.p. Kunágota, Csanádm.

( Budapest, IX., Lönyay-utcza I)?.)
1881 Biró Lajos, Gyöngyös-Halász. ( Bpest, i l

JíáwmiutLza ■ ?J.) f i  / ,
1873 Bissingen Ernő gr., Jám, Krassó-Szörénymegye.

(Budapest, V II, Damjanich-ti. 18.)
1910 Bissingen Nándor gr., Bpest, V II, Stefánia ut 16.
1905 Bittó István, Budapest, I ,  Döbrentei-u. 6.
1883 Blaskovich Aladár, N-Királyhegy es, u.p. Csanád-

\_Palota.
1873 Blaskovich Antal, Tápió-Szt-Márton.
1885 Blaskovich Elemér, Budapest, I V ,  Eskü-ut 5.
1837 Blaskovich István, N.-Királyhegyes, u.p. Csanád-

. n
1898 Blaskovich Sándor, Bpest, IL Z^isffu.hű.
1901 Bogdanovics Lucián, Karlócza.
1862 Bohus László br., Világos, Aradm.
1852 Bohus Zsigmondbr., Budapest, V, sas-utcza 21.
1905 Bolgár Ferencz, Budapest, IV., váczi-utcza 36.
1893 B°lza Pál gr., Szarvas.
1901 Borbély György, Török-Szt.-Miklós.
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1905 Bornemissza Elemér br., Szilágy-Cseh. »
( Budapest,

1886 Bornemissza Gábor br., Rohoncz, Vasmegye.
Budapest, V III., József-u. 11.

1906 Bornemissza Lipót br., Maros-Illye.
1912 Boronkay Jenő, Sdrkányfalva, u. p. Köbölkút,

Esztergomul.
1907 Botka Béla, Ó-Le'cz, Torontdl-m. ( Budapest,

/., disz-tér 6.)
1885 Bragan9a herczeg, Dom Miguel,

Wfe«, Eavoritenstrasse 7. 
1900 Bragan9a herczeg, Ferencz József,

Favoritenstrasse 7. 
1902 Bragan9a herczeg, Miguel, Pardubitz, in Mähren,

Königstrasse Nr. 108. 
1910 Brockdorff-Rantzau gr. Bpest., /fő, Papnövelde-

uteza 10*
1869 Bujanovics Sándor, Budapest, VIII,, Eőherczeg

Sdndor-u. 30.
1896 Burchard-Bélaváry Konrád, Bpest, Vdrkert-

rakp. iy.
1900 Burchard-Bélaváry Pál, Bpest, I. Vdrkert-rakp. iy. 
1904 Burián István br., Bpest, VII., Stefdnia-ut 18.

C
1899 Chotek Rezső gr., () Futak, Bdcs-Bodrogm.

( Bpest, V III , Reviczky-ti. p.) 
*  Az év végén kilépett.
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1887 Crouy-Chanel Endre gr., Sacza, u. p. Bazilika,
Abauj-Tornamegye.

1909 Csarada János, Budapest, IV., Veres-Pálné-u. 28.
1865 Csáky Albin gr., f /-v 1, ,
1868 Csáky Gyula gr., Budapest, X., Héderváry-u. 36.

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

------ yyj Reáltanoda-u. 9.)
1899 Csáky Jenő gr., Pozsony, T^uáta^őpart 8.
1902 Csáky Lajos gr., Budapest, X., Héderváry-u. 2J. 
1897 Csáky Vidor gr., Szepes-Görgő, ( Pozsony, Baross-

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

1 HungZvtn j
1889 Csatáry Frigyes, Wien, V I, Magdalenenstr. 4.—6. 
1899 Cseh Ervin, Pécs, Kardos Kálmán-u 5.
1865 Csekonics Endre gr.,* Bpest,IV., Kecskeméti-u. 10. 
1894 Csekonics Gyula gr., Bpest, IV , Kecskeméti-u. 10. 
1896 Csekonics Iván gr., Bpest, I V ,  Kecskeméti-u. 10. 
1894 Csekonics Pál gr., Bpest, IV., Kecskeméti-u. 10. 
1892 Csekonics Sándor gr., Bpest, IV., VeresPálné-u. 28.

( Rogendorf, Toronidlm.J 
1908 Cserny Károly, Budapest, IX ., Imre-u. 4.
1881 Cséry Lajos, Bpest, IV , Vdczi-u. 37.
1871 Cziráky Antal gr.y Lovasberény.

( Budapest, IV , Ferencziek tere 9.) 
1908 Cziráky György, gr., Budapest, IV., Ferencziek 

tere 9. ( Dénesfa, Sopronm.J
4
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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.

D
1896 Darányi Ignácz, Budapest, I7/ ,  Andrdssy-ut 52.

( Dunaörs, u.p. és t. Örsujfalu, Komárom m.) 
1910 Darányi Kálmán, Budapest, / F ,  Veres Pdlné-u.jj. 
1869 Dániel Ernő br., Budapest, / F ,  muzeum-körut 5. 
1909 Dániel Pál ifj., Budapest, V ili., Júzsef-körút37.

 ̂Ó-Lécz, Torontdlmegye.J 
1903 Dániel Tibor br., Budapest, //., Idnczhid-utcza 6. 
1880 Déchy Mór, Budapest, F/., Aradi-u. 70.
1912 Degenfeld Béla gr., Erdőszáda, Szatmár m. 
1891 Degenfeld Imre gr., Budapest, V III ., Sándor- 

utcza ip. ( Téglás, Hajdumegye.) 
1912 Degenfeld Miksa gr., Erdőszáda, Szatmár m. 
1896 Degenfeld Pál gr., Téglás, Hajdumegye.

( Budapest, IV ., Angol királynő száll.) 
1879 Degenfeld Sándor gr., Erdőszáda, per Szatmár. 
1867 Dessewffy Aurél gr., Bpest, VIII.,Horánszky-u. 16. 
1894 Dessewffy Emil gr., Ujszász, Pest-tn. ( Budapest,

V ili., Horámzky-u. 16.)
1906 Dessewffy István gr., Bpest, VIlI.,Horánszky-u. 16.
1907 Dessewffy Miklós gr., Bpest, VIII., Sándor-u. p.

( Vencsellő, Szabolcs m.)
1908 Dezasse János gr., Pozsony, Landler-u. /.
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1893 Dókus Ernő, Budapest, IV., muzeum-körut Jp.
( Legenye, Zemplénin.) 

1907 Dőry Béla, Zsitva-Gyarmat, Barsm.
1912 Dőry Gyula, Bpest, VIII., Rökk-Szilárd-u. 2.

( Zsitva- Gyarmat, Barsm.) 
1907 Dőry Hugó, Dombóvár. ( Bpest, IV., muzeum-

körut 31.)
1895 Dőry Ödön, Margitmajor, u. p. Vásárosdombó,

Bar anyamegye.
1912 Drasche-Lázár Alfréd, Bpest, V II , Izsó-u. 3. 
1901 Draskovich Iván gr., Bar any a-Sellye.
1911 Draskovich János gr., Dugoselo, Zágrábmegye.

(Budapest, IV , Angol királynő száll.)
1912 Dréher Antal, Schwechat bei Wien.
1898 Dréher Jenő, Budapest, X., Halom-u. I.
1912 Duka Géza br., Kádár .Jlemes m.
1903 Dumba Constantin,

E
1885 Edelsheim-Gyulai Lipót gr., Budapest, I ,  tár- 

nok-utcza 3. ( Felső-Elefánt, Nyitram.) 
1911 Edelsheim-Gyulai Lipót gr. ifj., Budapest, /., 

tárnok-utcza 3. ( Felső-Elefánt, Nyitram.) 
1882 Elek Gusztáv, Budapest, IV., Ferencziek-tere 2. 
1903 Elek Gusztáv ifj., Mező-Peterd, Biharm. (Buda

pest, IV .r̂i&iheÁ6JBiJ)̂ KAASlJ\)i\j 
1870 Eötvös Loránd br., Bpest, V III , Eszterházy-u. 7. 
1872 Erdődy György gr., Gyepü-Fiizes, Vasmegye.

4’
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1864 Erdődy Gyula gr., Vörösvár, Vasmegye.
1910 Erdődy Imre gr. Galgócz, Nyitram.
1890 Erdődy István gr., Jaska , Horvátország.
1907 Erdődy Rezső gr. ifj. Novimarof Varasdm.

Horvátország.
1872 Erdődy Rudolf gr., Novimarof, Varasdmegye.
1895 Erdődy Sándor gr., Fi'/, Vasmegye.
1910 Erdődy Vilmos gr. Galgócz, Nyitram.
1902 Esterházy Alajos gr., ^ Csákvár, Fejérmegye. J 

Wien, Mariahilf erstrasse 20. 
1869 Esterházy Alajos hg. t
1873 Esterházy Antal Miklós hg., Pettendorfs bei Wien. 
1881 Esterházy Béla gr., Magyar-Szombathely, F^s--

prémm. ( Bpest,
1896 Esterházy Gyula gr., Pozsony, Mihály-u. 3. é /  
1864 Esterházy Imre gr., Pozsony, Fő-tér 7.
1881 Esterházy László gr., Sárosd, Fejérmegye.

( Budapest^ IV , Szervita-tér IO.J 
1912 Esterházy László gr. ifj., Sárosd, Fejérmegye.

( Budapest, /F i, Szervita-tér 10.) 
1884 Esterházy Miki. Mór gr., Csákvár, Fejérmegye.

( Bpests VIII.s Szentkirályi-utcza 32/b.J 
1895 Esterházy Miklós hg., Kismar tons Sopronm.

( Budapests I ., Tárnok-utcza I I — / J . y  

1902 Esterházy Móricz gr., V III ., Budapest, Szent
királyi utcza J2/b. ( Csákvárs Fejérmegye.) 

1881 Esterházy Pál gr. id., Szigliget, «. p. Balaton-
edericSs Zalam.
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1899 Esterházy Pál gr. ifj., Re de, Veszprémmé gye. 
1903 Esterházy Pál gr. ifj., (pápai) Budapest, V III .,

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

( Kismarton, Sopronm.)
1888 Esterházy Sándor gr., Marczaltő. Veszprémm.

1912 Fahredin Roumbeyoglou, Bpest, aréna út 84..*
1895 Farkas László, Bpest, VIII., muzeum-körut 18.
1874 Fáy Béla, Jász-Monostor. ( Budapest, IV ,

Iaéuyimiitcza )
1904 Fáy György, Puszta-Monostor. ( Budapest, I V ,

Ivtmyé-utcza 0 . )
1892 Fáy Gyula, Nyústya, Gömörmegye.
1885 Fáy-Halász Gedeon, Dunakeszi-Alag.
1912 Fáy László, Bpest, IV ,
1912 Feilitzsch Berthold br., BpIA, I ,
1873 Fejérváry Géza br., Wien. j f  d  *

—i862-Festetits Andor gr.(Szeleste, u. p. N.-ÖlbŐ, Vasmi)
% Budapest, I. / /  -

1903 Festetics György gr., Bpest, V III , Eszterhdzy-
utcza 26. ( f f '  

1872 Festetits Kálmán gr., Pa Gyöngyös, u. p. Német-Unfyjcdi*-.
Ldd, Somogymegye.

1862 Festetics Pál gr., Budapest, V, Zrinyi-utcza 10.
(  Dégh, Veszprémmé gye.)

* Az év végén kilépett.
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1870 Festetics Tasziló hg., Bp., V III ., Eszterhdzy-
utcza 26.

1874 Festetits Vilmos gr., Topondr, Somogymegye.
1875 Fiáth Pál br., Aka,per Moór, Fejérmegye,

(  BiidapestflW^lxáifat&él/MiMfj.pZ^
1900 Flesch Aladár, Wien, Maximilianplatz 7.
1912 Fodor István, Bpest, VII., Kazinqzy-u. 21.
1875 Forgách István gr., Nagy-Szaldncz, Abaujmegye. 
1895 Forgách János gr., Gdcs, Nógrddm. p ^r^d m rf"  
1906 Forster Gyula br., Budapest, //., ldnczhid-u. p. 
1906 Forster Gyula br., ifj., Nyitra-Koros.
1912 Forster Jenő, br., Bpest, I ,  Várkertrakpart IJ. 
1889 Földváry Elemér, Budapest, IV., Havas-utcza p.

( Péteri, u. p. Monor, Pestm.) 
1902 Fries Móricz gr., Cernahora (in Mähren).
1912 Fürstenberg-Stammheim F\ Egon gr., Bpest,

IV ., vdczi-u. 52.

9

G
1893 Gaál István, Büsü, Somogymegye.
1881 Gáli József, t
1886 Geist Gáspár, Budapest, V I, Andrdssy-ut 123. 
1911 Gencsy Béla, Bpest, IV., Szép-u. 5. ( Balk dny,

Szabolcsin.)
1907 Gerliczy Felix br., Budapest, I., dísz-tér ip.

(München, Ambassade dAutr.-Hongrie.)  
1896 Gerliczy Ferencz br., Budapest, /., dísz-tér ip.

( Deszk, u. p. Szóreg, Torontdlm.)
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1896 Goluchowski Agenor gr., Wien, IV/1., Bruckner
strasse 8. X

1910 Gorcey Pál gr. Bpest, V III , Baross-u. 8.
1881 Grsefl Jenő, Poroszló, Hevesmegye.
1911 Grant Duff Evelyn, Budapest, IV., Bristol szálló.*
1872 Gromon Dezső br. t
1888 Gyömrőy Aurél, Gyömrő, Pestrnegye. ( Budapest,

V III , Rákóczi-ut 11.)
1881 György Endre, Péterfalva, Ugocsam.

H

1885 Hadik-Barkóczy Endre gr., Bpest, VIII.,muzeum- 
utcza 7. ^ Táv am a, Zemplénmegye.) 

1892 Hadik Béla gr. f
1887 Hadik János gr., Budapest, VI, Délibdb-u. JJ.

f  Nádaska, w. p. Torna, Abaujm.) 
1891 Hadik Miksa gr., Budapest, VlII,muzeum-u. 7.

^ Stockholm, Suéde)  
1898 Hajós József, Budapest, V III , muzeum-körut 18.

( Dömsöd, Pestm.)
1881 Halassy Pál. f
1895 Haller György gr., Kér elő-Szt.-Pál, Kis-Küküllő-

megye.
1906 Hammerstein Richárd br., Budapest, IV.,

Ferencz József-rakpart i j .  
1912 Hámos Antal br., Berzéte, Gömörm. Bpest,

Hungária szálloda.)
* Az év végén kilépett.

7^)
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1892 Hámos László br., Berzéte, Gö/nőrmegye.
1872 Hannoverai főherczeg Ernő Ágoston, Wien,

XIIH 2. Penzifigerstrasse 16.
1883 Harkányi Andor br., Bpest, F , Gizella-tér 5.
1850 Harkányi Frigyes br., Bpest, VI., Andrdssy-ut y. 
1880 Harkányi János br., Bpest, F/., Andrdssy-ut 4..
1911 Harkányi Sándor br., Budapest, F/.,

Andrdssy-ut y.
1892 Harnoncourt Felix gr., Écska, Torontdlmegye. 
1899 Haupt-Stummer Lipót br.,Bp., F/., Bajza-u.32.

(  Tőkés- Újfalu, Nyitramegye.) 
1888 Hengelmüller László br. Bpest. IV , Hungária

szálloda. ( A  bbazia).
1912 Hermersberg Hugó gr., Berlin, Gr .-Lichter -

J'elde, Promenadenstrasse y.
1884 Hertelendy Ferencz, 'Lesenczetomaj',

Zalamegye.J
1912 Hohenlohe-Oehringen Kraft Keresztély hg.,

jnvorina, Szepesmegye. 
1912 Hohenlohe Miklós hg., JFíWh, / ,  Krugerstr. íj. 
1888 Horthy István, Székesfehérvár, budai-u. / / .
1910 Horthy Jenő, Szt.-Margita, Szolnok-Dobokam 

( Bpest, VIII., Jnzsef-u. 15.) 
1908 Horthy Szabolcs, Kenderes, Szolnokmcgye.
1896 Horváth Ferencz br., Pap, u. p. Kis-Vdrda. 
1899 Hoyos Miksa gr., Német-Ldd, Somogytnegye.
1912 Hoyos-Wenckheim Fülöp gr.,.Bpest,/., Dezső u.g.
1873 Hugonnai Béla gr., Bpest, IV , Veres Pálné-ufyfa
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1894 Hunyady József gr., Bpest, VIII., Trefort-utcza J .
( K éthely, Somogymegyc.)

1893 Hunyady Károly gr., Soborsin, Aradmegye.
1S96 Hunyady László gr., Bpest, V III , Trefort-u. J.

(  Ürmény, Nyitramegyc.) 
1910 Huszár Gyula, Budapest, I., uri-utcza 27.
1892 Huszár Károly br. f
1894 Huszár Károly, Budapest, V II, Damjanich-it. 18.

( Péter major, u. p. Lugos, Krassó-Szörény in. J 
1903 Huszár László, Bpest, I ,  Szt.-Háromság-u. p.

I J
1882 Inkey Antal, Budapest, IV.,

( Bogát, u. p. Somogy-Jadd.) 
1870 Inkey Béla, Tarőthdza, u. p. Dömötöri, Vasm
1892 Inkey Imre br., Rasinja, Horvátország.
1893 Inkey József br., Iháros-Berény, Somogym.

f  Budapest, V III , Eszterházy-u. 25.) 
1885 Inkey László, Bogát, u.p. Somogy-Jadd.

( Budapest, I V?,-Kossuth Lajos* û S. J 
1903 Inkey Pál br., Iháros-Berény.
1912 Ivánka Géza, Bpest, IV , Hungária szálló.

( Felső-Szcmeréd, Hont m.) 
1879 Ivánka László, Felső-Szemeréd, Hontmegye.
1911 Ivánka László ifj., Pátka, Fejérmegye.
1878 Ivánka Oszkár, Kis-Túr, u. p. Ipolyság.

( Budapest, íyipLXf& 't v i m w - M )  
1884 Jankovich Aladár gr., Cabuna, Slavonia.

5
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1912 Jankovich Béla, Budapest, FT/., Rákóczi ut 6.
1877 Jankovich-Besán Elemér, Budapest, IV. borz-u.6.

(  Terezovác, VerŐczem.)
1907 Jankovich-Besán Endre, Gicz-Hathalom, Vesz

prémül. ( Budapest, FZ, szegfii-u. j .J  
1873 Jankovich-Besán Gyula, Budapest, ZFi, borz-u. 6.

(  Öreglak.)
1861 Jankovich-Besán József, Öreglak, Somogym.
1902 Jankovich Iván gr., Gomba, Pestmegye.
1896 Jankovich László gr., Lengyel-Tóti, Somogyin.
1906 Jánoky-Madocsány Gyula, Bpest, /Fi, Angol kir.

száll. (Pa. Egerig u. p. Nagy-Lapás, Nyitram.)
1892 Jekelfalussy Zoltán, Budapest, //., lánczhid-

utcza 6.
1908 Jeszenszky Ödön br., Felsöhidvég, Tolnamegye. ___
1883 Jeszenszky Sándor br., Nógrád-Kövesd.
1886 Jósika Sámuel br., Kolozsvár, unio-utcza 19.
1908 Josipovich Géza, Bpest, VIII., József-körtU 36.
1890 Justh Béla, Budapest, ZA1, Kinizsy-utcza 5.
1888 Justh Gyula, Budapest, Vllfi,

1/

1910 Kaas Albert br., Bpest JPTtfFotvttvx József rak
part 2~f. ( Bereg-Som.) 

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

1890 Kaiserstein Helfried br., Wi^n, I., Bráunerstrasse 
Nr. 9. f  Starkstadt, Böhmen.)
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1908 Kállay Frigyes, Tdpió-Sáp, PestmlfV' (dh'&Mh'tyrJp j, 
1903 Karátsonyi Andor, Becdra, ToronTalmegye.
1882 Karátsonyi Aladár gr., Bpest, IV ., redltanoda-

utcza p.
1883 Karátsonyi Jenő gr.,Bpest, I.,Krisztina-körut I 2J .  
1910 Kárász István, Szeghalom, Békésm. ( Budapest,

V III ., Eszterházy-utcza 24..)
1898 Károlyi Antal gr., Wien, VIII., Floriangasse 16.
«904 Károlyi György gr., Budapest, VIII., Reviczky-

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

(  Arad-Mdcsa J .
1893 Károlyi Imre gr., Bpest, I I . , Margit-rakpart p.

( Nagy-Mdgocs, Csongrddm.J 
IQ05 Károlyi József gr., Bp., V III , Szentkirdlyi-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
1892 Kazy József, (Budapest, V., tükör-u. 5.
1899 Ktigl Dezső, Csata, Fejérm.
1881 Keglevich Béla gr., Bpest, V I, Andrássy-út pp.
1871 Keglevich Gábor gr., Abony, Pestmegye.
1903 Keglevich György gr., Kiérni major, u.p. Csanád-

Apdcza.
1882 Keglevich Gyula gr., Sashalom, u. p. Hatvan.
1903 Keglevich István gr., Ipolykürt, u. p. Szécsény,

Nógrádmegye.
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1911 Keglevich László gr., Bpest, IV., Ferencziek 
iere 9. (  Sashalotti, u.p. Hatvan, Hév esni.) 

1897 Keglevich Miklós gr., Egrcs-Káta, u.p. Nagykdta. 
1893 Keltz Gyula, Budapest, V III., józsef-körut 37.

( Zsitva- Újfalu.)
1904 Keltz Sándor, Palin, Zalam.
1893 Kemény Ákos br., Alsó-jár a, Torda-Aranyostn. 
1906 Kemény Árpád br., Csombord, u.p. Nagy-Enyed

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

megye. ( Budapest, VI., Eötvös-utcza 7-)
1899 Kendeffy Gábor, Hátszeg, Hunyadmegye.
1906 Kendeffy Lajos, ( Bpest, V III , Muzeum-u. 9 .)

Harodháza, u. p. Dömötöri, Vasrn. 
1885 Kétly Károly (Bpest, V i l i , Szentkirdlyi-u. 13. 
1875 Khuen-Héderváry Károly gr., Budapest, IV ,

Szervitatér 10. ( Hédervdr, Győrm.) 
1911 Khuen-Héderváry Károly gr. ifj., Hédervdr,

Győrm. ( Budapest, IV., szervitatér 10.)
1900 Khuen-Héderváry Sándor gr., Hédervdr, Győrm. 
1873 Kilényi Hugó, Budapest, I ,
1887 Kinszky Károly hrg., Wien, /., Freiung p.
1882 Kinszky Zdenkó gr., Wien, I V , Gusshausstr. 19.

( Chlumetz a. d. Cidlina, Böhmen.) 
1908 Kiss Géza (nemeskéri), Göd, Pestmegye.
1882 Kiss Pál (nemeskéri), Göd, Pestmegye.
1908 Kiss Sándor (nemeskéri), Göd, Pestmegyc. 
i860 Kléh István, Budapest, IV , egyetem-utcza 2.
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1866 Korányi Frigyes br., Budapest, V II, Er zsebe t-
körut 56.

1866 Kornis Emil gr., Pozsony, Bél Mátyds-u. 8.
1912 Kornis Ferencz ifj., Budapest, IV , borz-u. 8.

(Tiszabiid, u. p. Büdszentmihdly, Szabolcsin.) 
1898 Kornis Károly g r Bpest, V I, Nagy János it. 21 

( Szent-Benedek, Szolnok-Dobokamegye.) 
1898 Kossuth Ferencz, Bpest, V., Ferencz .József-tér $i6. 
1880 Kovács Sebestyén Endre, Bpest, V, József-tér 5. 
1901 Koerber Ernő, Wien, I ,  Rathhausstrasse 17.
1898 Königswarter Hermann br., Kis-Szdntó, u. p.

Bors, Biharm. (Wien, Opernring 8.) 
1897 Kövér Gusztáv, Héki puszta, u. p. Martfű 
1883 Kövér János, M arfű , Szolnokm. \_Szolnokm. 
1906 Kubik Béla, P.-Zöldhalom, u. p. Ernőd.
1876 Kubinyi Árpád, Budapest, V II, Rákóczi-ut 8.

( Felső-Kubin, Árvamegye.)
1899 Kürthy Lajos br., Koltha, Komárommegye.

(Bpest, IV , Ferencz József-rakpart 17.) 
1911 Kvassay István ifj. t

L

1906 László Elemér, Degenfeldtanya, u. p. Nagy-
Károly.

Í902 László Mihály, Budapest, V., hold-utcza IQ.
1910 Latinovits Endre, Budapest. I., Szent György-tér

T. sz. ( Visegrád, Peslm.)
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1905 Libits Adolf, Budapest, IV ., esktt-ut 6.
1884 Liechtenstein Henrik hg., Wien, I., Herrengasse 6. 
1863 Liechtenstein János hg., Wien, I ,  Herrengasse 6. 
1908 Liechtenstein János hg. ifj., Póla.
1898 Lindelof Henrik br., Pa. Határ, u.p. N.-Herestény,

[Barsmegye.
1902 Liptay Béla, Jéke, u.p. Kis-Várda. (Budapest,

IV , borz-uteza 8.) 
1912 Lipthay Béla kisfaludi, Budapest, V II, Dani-

janich-u. 44.
1888 Lipthay Frigyes br., Lovrin, Temesmegye.
189s Lónyay Elemér gr., Oroszvár, Mosonmcgye. 
1892 Lónyay Gábor gr., Deregnyő, Zemplénmegye.

( Budapest, V II, Nagy János-u. 33.) 
1911 Lónyay Gábor gr. ifj., Bpest, V II, Nagy János-

utcza 33.
1895 Lónyay Menyhért gr., Kis-Bózsva, u.p. Pálháza,

Abaujmegye.
1890 Lossonczy Gyula, Budapest, V III , József-u. 11. 
189s Lossonczy Mihály, Budapest, V II, Rákóczi-ut é. 
1890 Lovassy Ferencz, Bátor, u. p. Fekete-Bátor.

( Budapest, V III , Szcntkirályi-utcza 3 .)  
1884 Luczenbacher Miklós, Pettend, Fejértnegye.
1902 Ludvigh Gyula, Budapest, V I, Andrássy-ut 88. 
1911 Lumniczer József, Bpest, V III , Ülloi-ut 16/b. 
1874 Lyka Döme, Pázmánd, Fej érmegye.
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M

1871 Máday Izidor, Budapest, V I, aréna-ut 108.
1890 M a i lá th  G é z a  g r Gárdony, u.p. Balassa- Gyár mat.

( Budapest, /., uri-utcza $/}.) 
1877 Mailáth G y ö r g y  g r . ,  Zavar, Pozsonymegye.

( Budapest, I ,  uri-utcza 4.) 
1909 Mailáth György gr. ifj., Budapest,!., uri-utcza54.

( Zavar, Pozsonyin.)
1883 Mailáth József gr., Perbenyik, Zemplénmegye.
1892 M a i lá th  L á s z ló  g r . ,  Budapest, I ,  uri-utcza 54.

( Dolnji-Miholjac, u.p. Szlavón-Verőcze.J 
1876 Majthényi Béla br., (Czabaj, Nyitramegyey 

£ Budapest, dJjX tcza
1870 Majthényi Rudolf,(Nyitva-Nemák) «

*—- v £ Budapest, VIII.,
1902 Manaszy-Barco György b r . ,  Temes^Murdny.

( Budapest, Bristol-szálló.) 
1906 M a s i r e v i c h  S a m u ,  Bpest, I V ,  Fér. József-rakp. 22. 
1911 M a u r o c o r d a to  G y ö r g y  h g .,  Budapest, V., Fáik

Miksa-u. 7 -
1901 Mautner-Markhof Victor lg., Wien, Hilf.. ^77

---------- frVYX. f t .
1889 M e lc z e r  G é z a , Budapest, IV , Angol királynő száll.

(  Sajó- Őrös, u. p. S.-Szöged.)
1902 M é r e y  K a je tá n ,  Rome, Palazzo Chigi.
1882 Meszlény Pál, Kis-Velencze, Fej érme gye.

( Budapest, IV , szép-uteza $.J
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1906 Mezőssy Béla, Budapest, V i l i , Rákóczi-ut,
Pannónia szálloda.

1909 Mészáros Ervin, Bpest., V I I I , József-körut 7. 
1867 Mihalovich János, JEzőw, /., Karlsplatz J.
1876 Mihalovich Ödön, Budapest, /Fi, egyetem-u. 2.
1903 Mikes Ármin gr., Zabola, Háromszékmegye.

( Budapest, V III ., Eszterházy-utcza 30.)
1899 Mikes Kelemen gr., M.-Csesztve, «. / .  Maros-

Újvár
1893 Mikes Zsigmond gr., Bodola, Háromszékmegye. y 
1893 Miklós Ödön, Budapest,
1905 Mocsonyi Antal, Budapest, /Fi, Hitngária-

szálloda.
1910 Mocsonyi Péter, Kápolnás, Krassó-Szörénym.
1909 Mocsonyi Sándor, Bpest., IV., Veres Pálné-u. S.

( Kápolnás, Krassó-Szörénym.)
1892 Molnár Béla, Gálszécs, Zemplénmegye. (Buda

pest, IX ( R ß e j / i w >
1878 Montenuovo Alfréd hg., Z, Löwelstrasse 6.
1872 Moskovicz Géza, Budapest, Fi, Báthory-utcza 6.
1900 Müller László br., Tokio, Japán (Ambassade

a ' A utriche-Hongrie J

N

1906 Nagy Ferencz, Budapest, IV , Kecskeméti-
utcza IQ.

1906 Nagy Gyula (felső-eőn), Kis-Hantos, u. p. Nagy- 
Hantos. (Bpest, IV , Veres Pálné-u. 11.)
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1889 Nádasdy Tamás gr., Budapest, VIII., Eszterházy-
utcza 4.4.. ( Nádasd-Ladány, Fejérm.) 

1896 Nákó Sándor gr., Nagy-Szt-Miklós.
( Budapest, IV., Angol királynő szálloda.) 

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

1890 Návay Tamás, Földeák, u. p. Makó.
1912 Negri Viktor, Budapest, V, vigadó-u. 2.
1891 Nemes Albert gr., Páris, Ambassad

d'A utriche-Hongric. 
J887 Nemes János gr., Pa Bánhalom, u.p. Kunhegyes. 
1864 Neppel Ferencz, Abony, Pestm.
1903 Nicolics Fedor br., Rudit a, Torontálmegye.

( Villa Bárkit, Beaulicu-sur-Mer). 
1900 Niczky Pál gr., Sopron- Udvard, u. p. Alsópulya. 
1887 Nopcsa Elek br., Szacsal, Hunyadmegye.
1905 Nopcsa Elek br. ifj., Ujarad, Temesmcgye.
1903 Nopcsa Ferencz br., Ujarad, Temesmegye.

O

1912 Odescalchi Béla hg., Bpest VIII., Főherczeg
Sdndor-u. 14-

1880 Odescalchi Géza hg., Bpest, V III , Főherczeg 
Sándor-u. 14 ( Nyitra-Szerdahely.) 

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

1900 Odescalchi Jenő Zoard hg., Thuzsér, Szabolcsin.
6
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1910 Okolicsányi-Zsedényi Ede, Bpest, V III , Rökk
Szilárd-utcza 18. ( Lőcse, Szepesm.J 

1898 Orczy Andor br., Budapest, IV ., koronaherczeg-
utcza 12. ( Ujszász.) 

1856 Orczy Béla br., Wien, Elisabethstrasse 20.___-
1911 Orsini Luca br., Budapest, / /., nyul-utcza íjja . 
1901 Osztroluczky Miklós, Budapest, V ili., József -

utcza 6. ( Osztroluka, Zólyomm.)  
1909 Ottlik Iván, Budapest, Albrecht-űt IJ.

P
1879 Paar Ede gr., IPz«?//, Hofburg.
1909 Pálffy Béla gr. Kismagyar, ?/. p. Xagy magyar, 

Pozsonym. ( Bpest, IV., Angol-királyné sz.) 
1885 Pálffy János gr., Pozsony, Baross-utcza I .
1885 Pálffy József gr., Szomolány, Pozsonymegye.
1882 Pálffy Miklós hg., Bpest, VI. Andrássy-út u j ,

(  Malaczka, Pozsonymegye.)  
1889 Pálffy Mór gr., Róma, Ambassade d' Autriche-

Hongrie.
1887 Pálffy Ödön gr., Budapest, IV.. szép u. j .
1911 Pálffy Sándor gr. id., Bpest, IV., Aranykéz-u. 6.

( Kiliti, Mosonm.)
1888 Pálffy Sándor gr., Bpest, V i l i ,  Eszterházy-u. 44. 
1892 Pálffy-Daun Vilmos gr., Stübing ( Steier).
1884 Pallavicini Alfons őrgr., Wien, I. Dorothecrgassc 9. 
1909 Pallavicini Alfons Károly őrgr., Wien, I , Josef-

platz 5. (Bpest, VI, Andrássy-út 98.)
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1882 Pallavicini Béla őrgr., Wien, IV , Schwind- '
gas se Nr. <f.

1870 Pallavicini Ede őrgr., Budapest, /., Verbőczy-u. 21. 
1901 Pallavicini György őrgr., Budapest, / /., Fő-út 21.

( Mosdós, Somogym.)
1899 Pallavicini János őrgr., Konstantinápoly.
1875 Pallavicini Sándor őrgr., Wfew, Josefsplatz 5.
189$ Pap Géza, br. Budapest, FI, Zoltán-utcza 8. 
1896 Pappenheim Siegfried gr., Bpest,IV.,egyetem-u.6.

( Tszka-Szt-György, u.p. Moha, Fejérmegye.) 
1912 Patay György, Bpest, IV , Veres Pálné-u. 25.

( Tiba, u. p. Szobráncz, Ungm.) 
r888 Patay József, Bpest, IV , reáltanoda-utcza 18.

(  Gomba, Pestmegye.)
1905 Patay Tibor, Bzidapest, V, bdlvány-utcza 20.

( Ácsa, Pesim.)
1878 Péchy Andor, Wien, I ,  Canovagasse J.
1894 Pejacsevich Albert gr., Rákos-Palota. ( Irinyip.) 
1903 Pejacsevich Elemér gr., Nasice, Slavonia. (  Wien,

Rotenturmstrasse 21.) 
1888 Pejacsevich János gr., Rákos-Palota. ( Irinyi-p.) 
1903 Pejacsevich Márkus gr., Nasice, Slavonia.
1879 Pejacsevich Tivadar gr., Nasice, Slavonia.
1906 Pejácsevich-Mikó Endre gr., Nógrád-Luddny.
1895 Perczel Dezső, Bonyhdd, Tolnamegye.
1864 Perényi Zsigmond b., Nagy-Szőllős.
1894 Petheő Richárd, Budapest, V III , Rökk Szilárd-

utcza 29.
6*
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1903 Petrichevich-Horváth Arthur br., Küküllő-Szép- 
lak, u. p. Bony ha, Kisküküllőm 

1869 Piret de Bihain Béla br., Budapest, I ,  Verbőczy-
utcza I.

1899 Piret de Bihain Gyula br., Bpest, /., Verbőczy- 
utcza I . ( Köpösd, Nyitramegye.J 

1912 Piret de Bihain Jenő br., Budapest, VII/.,
üllői-ut 8.

1902 Piukovits József, Budapest, IV , Kossuth Lajos- 
utcza 14—16. (  Szabadka.)  

1861 Podmaniczky Géza br., Aszód.
1897 Podmaniczky Gyula br., Budapest, /., Tárnok- 

utcza 4. ( Aszód, Pestmegye.)  
1865 Podmaniczky Levente b., Fenyő-Haraszti, u.p.

Aszód.
1911 Priklonsky Mihály, Budapest, V II, Városligeti

fasor 45.
1872 Prónay Dezső br., Budapest, V., bálvány-

utcza 20.
1911 Prónay Gábor br., ifj., Bpest, V III , Trefort-u. 2.

• ( Ácsa, Pest m.)
1911 Prónay György br., Bpest, VIII., Trefort-utcza 2.

( Ácsa, Pest m.)
1881 Prónay Sylvester Gábor b., Ácsa,per Aszód. Pestm.

( Budapest V i l i , Trefort-utcza 2.) 
1895 Prónay István, Wien, /., Elisabethstrasse / / .  
1906 Putnoky Mór, Bpest, I V ,  Veres Pálné-u. 16.

(  Gesztete, u. p. Gömör- Simonyi.)
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R

1894 Radisics György, Budapest, I X ., üllői-ut 19.
1895 Radisics István, Budapest, /Fi, Ferencz József -

rakpart 25.
1894 Radisics Jenő, Budapest, TAT., üllői-ui 3 3 —3 5 - 
1902 Radvánszky Albert br., Budapest, / F ,  Ferencz

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

^ Budapest, V III., üllői-ut iójfiL-)
1909 Radvánszky Béla br. Budapest., AT, Szabóky-

utcza 30.
1869 Radvánszky Géza br., Sajó-Kaza, Borsodmegye.

( Budapest, /AT., üllői-ut 13.) 
1892 Radvánszky György, Sztárnya, u. p. Tornallya,

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

utcza 30. ( Sajó-Kaza, Borsodm.J
1907 Rakovszky Antal, Kocsócz, Trencsénm. ( Bpest,

F , nagykorona-u. 23.)
1909 Rakovszky Béla,.#/^/., V III , Rökk Szilárd-u.j.
1910 Rakovszky György, Bpest, V III , József-k. 37,3p.
1905 Rakovszky István, Bp., V ili., Rökk Szildrd-u. 7.
1908 Rauch Pál br., Martianec, u. p. Liidbreg.
1910 Ráday Gedeon gr., Bpest, F?7[ fhóyfasytJt'á'i/ex ,

( Iklad, u. p. Aszod.)  
1912 Reviczky Tibor, Nézsa, per Vácz.
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1875 Rédl Lajos br., id., Baumgarten, Post Ollersbach
(  Oesterreich ).

1892 Rédl Lajos br., ifj., Baumgarten, Post Ollersbach
(  Oesterreich ).

18 5 7Révay Ferencz br., Bpest, VI., Andrássy-ut 125 
1902 Révay László br., Nagy Kálna, u.p. Alsó Várad,

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

( Tajna, u. p. Verebély.J 
1872 Rohonczy Gedeon, Budapest, IV., kigyó-tér 1.
1894 Rohonczy Lőrincz, Bpest, VIII., muzeum-utcza Q.

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

Bulyovszky-utcza jq !a.
1893 Roth Loránd, Budapest, VII., városliget

Jávor-utcza Il/b. ■—
1902 Rudnay Béla, Budapest, IV., Hungária szálloda 

( A. Zsember, u.p. Bát, Hontmegye.)
1912 Rudnyánszky József br., Bpest, V, Országház.

1875 Sághy Gyula, Budapest,
1902 Salamon Andor, AuufujuwrfpyiSuutp titSMgyer'

£Bpest, VIII., £$%ítfÁit$Ucza f á i  
1867 Salamon Géza, Palocsa, Sárosmegye(
1901 Salamon Géza ifj., Budapest,JVI0 .

*tfo&a (}t££^Ít£p3b&&b<Jp/f-/
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1875 Samassa József, f
1906 Sárkány Jenő, Budapest, VI., déLtháb-utcza j j ?  
1869 Sárközy Aurél, Pettend, Fej értnegye.
1910 Schell Ferencz br., Zsámbok, Túra mellett,

Pestmegye.
1897 Schell József b., Pa Katalin, u. p. Tengelicz,

Tolnamegye.
1911 Schönborn Ervin gr., Budapest, VI., városligeti 

fasor 22. ( Schloss Sonnberg, Oberhollabrunn.)
1892 Schönborn-Buchheim Károly gróf, ILzV/z, Renn-

gasse p.
1906 Schönburg-Hartenstein János hg., Rome, Palazzo 

---- - di Venezia.
1896 Schwarzenberg Alajos hg., Ászár, Kisbér mellett.

(Wien, I I I ., Rennweg 2.) 
1892 Semsey László gr., Bpest, /., Városmajor-u. 28.

( Semse, Kassa mellett.) 
1903 Seherr-Thoss Béla gr., /?/>., /Fi, Semmelweis-u. ip.

( Pozsony, védczölöp-utcza 36 A .)  
1909 Sennyey Béla br., Bély, Zemplénmegye.
1887 Sennyey István br., Páczin, Zemplénmegye.

( Budapest, /F i, Szervita-tér 10.) 
1908 Sennyey Miklós br., Budapest, F //., Egri-út 8.

( Nagy- Czigánd, Zemplénm.) 
1899 Serényi Béla gr., Budapest, VJ., Stefánia-ut 28.

—’---------- f Putnok, Gömörmegye.)
1899 Sigray Antal gr., Iváncz u. p. Csákány,

Vasmegye.
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1895 Sizzo-Noris Kristóf gr., Adamótz, u.p. Melcsitz,
Trencsénmegye.

1889 Sivó Jenő, Abony, Pestm._________________
1904 Solymossy Jenő b r Budapest, VII., Tököly-út 6p.

( Kis-Terenne, Nőgrddm.) 
1902 Solymossy Lajos br., Apatelek, Aradmegye. 
1902 Solymossy Ödön br., Budapest, / F ,  Angol

királynő szálloda. 
1892 Somssich Adolf gr., Kivaddr, w. 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., Paris) Rue de /' Université. 
1901 Somssich László gr., Bpest, VIII., műzeum-u. g.

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

( Budapest, /L!, Kaplony-u. y .j  
1906 Somssich Tihamér gr., Budapest, FZ, j-sw-

utcza j j .
1879 Somssich Viktor gr., Babócsa, Somogymegye.
1877 Springer Gusztáv br., Wien, /., Augustinstrasse 8. 
1906 Szalay Imre br., Budapest, VIII., József-

körút S5-
1891 Szápáry Frigyes gr., Abony, Pestmegye.

t, Neuer Afar kt N r , >y.)
1888 Szápáry György gr., Puszta-Taskony, Szolnokm.
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1906 Szápáry István gr., Alberti, u. p. Alberti-Irsa,
Pestmegye.

1858 Szápáry Iván gr., Dunakeszi-Alag.
1901 Szápáry József gr., Budapest, IV ., Ferencziek-

tere 4.. sz.
1886 .Szápáry Károly gr., Grenzhof, Post Strass, bei

S. B. Spielfeld, Steiermark. 
1911 Szápáry Lajos gr., Gödöllő.
1887 Szápáry László gr., Budapest, IV., szép-utcza 6.
1895 Szápáry Pál gr., Budapest, IV ., reáltanoda-u. 9. 
1885 Szápáry Péter gróf, Budapest, /P ., redltanoda-

utcza I7-
1890 Szápáry Tibor gr., Wien, Universitätsstrasse S.
1896 Szécsen Miklós gr., Paris, Ambassade d'Autriche-

Hongrie.
1887 Széchényi Aladár gr., Rinyatamási u. p. Görgeteg,

Somogym.
1890 Széchényi Andor Pál gr., Marczali, Somogy-

megye.
1900 Széchényi Antal gr., Póstelek, u.p. Békés-Csaba.

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

utcza IO.
1893 Széchényi Bertalan gr., Felső-Segesd, Somogym.

( Budapest, IV , Angol királyné száll.
1894 Széchényi Dénes gr., Horpács, Sopronmegye. 
1896 Széchényi Domonkos gr., Nagydorog, Tolnám.

( Budapest, V III , Csepreghy-u. I.J
7
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1889 Széchényi Emil gr., Vajszka, Bácsmegye.
f  Budapest, /., uri-utcza 6 . )  

1893 Széchényi Frigyes gr.^Somogy-Tarnócza.
1882 Széchényi Géza gr., V^s&ßa-Csokonya, Somogyin. 
1857 Széchényi Gyula gr., Budapest, /., uri-utcza 8.
1897 Széchenyi István gr., Bpest, VIIJ.} Eszterhdzy-u.

IQ. ( Kdlmáncsa, Somogym.J 
1857 Széchényi Kálmán gr., Graz, Elisabethstr. 16.
1892 Széchényi Lajos gr., Nagy-Dorogi Tolnamegye.

(  Cairo.)
1900 Széchényi László gr., Bp., VT., Andrdssy-ut 104..

(  Őrmező, Zemplénm.)
1898 Széchényi Manó gr.,yopronAyt\h/lXy*  /
1901 Széchényi Miklós gr., Nagyvárad.
i860 Széchényi Ödön gr., Konstantinápolyi Grand rue

de Pera 125.
1893 Széchényi Péter gr., Bpesti V I I I , Eszterházy-

utcza jo . ( Rumi Vasmegye.) 
1892 Széchényi Sándor gr., Nagydorogi Tolnamegye. 
1885 Széchényi Tivadar gr. t
1900 Széchényi Viktor gr., Bpesti VI., Eötvös-u. 21.

( Sdrpentele, u. p. Székesfehérvár.) 
1875 Széli Kálmán, Budapesti I ,  Döbrentei-u. 16.

( Rdtóti Vasmegye.)
1879 Szemere Miklós, Budapesti VIII.í Pannónia

szálloda.
1878 Szemere Ödön, Nagy-Halom, u.p. Kis-KürtöSi 

Nógrádm. ( Bpest, VII., Royal száll.)



1903 Szent-Ivány Árpád, Budapest, IV ., Hungária sz.
(  Sajó- Gömör.J

1904 Szent-Ivány Egon,Perlep,u. p.A.-Maróth,Barsm.
Budapest, IX ., Lónyay-u. 9. 

1909 Szent-Ivány Móricz, Tokio, Japán, Ambassade
d'A utriche-Hongrie. 

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

1903 Szent-Ivány Tibor, Szatmár, Somoskeőy-tanya.
( Budapest, IX ., Andrássy-ut 79.) 

1896 Szent-Ivány Zoltán, Budapest, V I, Andrássy-
ut 79.

1882 Szentkereszty B.b., Árkos, u.p. Sepsi-Szt-György.
( Budapest, VII., szegfü-u. j .J  

1907 Szentkereszty Béla br. ifj., Árkos, u. p. S.-Szt.- 
György. ( Budapest, V II, szegfü-u. J.J  

1902 Szentkereszty István br., Brassó.
1885 Szereday Aladár, Szt.-Mihály telke, u. p. Magyar- 

Nádas. ( Budapest, V I, Munkácsy-u. J.J 
1912 Szirmay Ottó gr., Nagyhomokos, u. p. Tokaj. 
1907 Szirmay Sándor gr., Bpest, VIII., Mária-u. 4.6.

( Szerencs, Zemplénm.)
1891 Szitányi Géza, Budapest, V, nádor-u. 18. sz.
1878 Szitányi Ödön, Budapest., /., Döbrentei-u. 8. 
1907 Szontagh Jenő, Magyaróvár ( Barsfüss.J 
1862 Szögyény-Marich László gr., Berlin.
1900 Sztankovánszky Imre, Budapest, /., tárnok-u. I.

( Szegszárd, Tolnám.)

51
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1869 Sztankovánszky János, Budapest, /., tdrnok-u. /.
^Kajdács, Tolnamegye.) 

1896 Sztáray Gábor gr., Bpest, /F], Hungária szálloda.

1900 Sztáray Sándor gr., Budapest, uri-utcza 32.
( Nagy-Mihály, Zetnplénm.) 

1896 Sztojánovits György br , Ermény, u. p. Nagy- 
Zsám, Temesm.(Bpest, / F ,  Angol-királynősz.) 

1906 Szüllő Géza, Budapest, / F ,  Kötő-u. 2—p.
1912 Szüts Andor Bpest, F  Zrinyi-u. 17.

T

1898 Tallián fZé\a.br., BpJV.^Angol-kirdlynoszfTörök- 
1892 Teleki Ádám gr., Maros-Újvár. Kanizsa.)
1905 Teleki Árvéd gróf, Drassó u. p. Koncza Alsó-

Fehérmegye.
1904 Teleki Domokos gr., Gernyeszeg, Maros-Tordam.

( Budapest, F / ,  Bulyovszky-u. 2.) 
1910 Teleki Ferencz gr., Budapest, / F ,  Bristol sz.

( Kolozsvár, Egyetem-u. S.) 
1876 Teleki Géza gr., Budapest, F , József-tér 7.
1906 Teleki Géza gr. ifj., yíAo Zstik, ?<. p. Apahida,

Kolozs-m.
1879 Teleki Gyula gr., Budapest, /FI, szervita-tér 10.

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

(  Duna-Te tétlen, Pestm.) 
1909 Teleki József gr. ifj., Bpest, FI, Erzsébet-tér ip.
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i860 Teleki Károly gr. f
1885 Teleki László gr., Budapest, ÍV , szervita-tér 10.

(  Gyömrő, Pestm.J
1900 Teleki Pál gr., Budapest, V, József-tér 7.

( Pribékfalva, u. p. Pa Hidegkút, Szatmárm.J 
1866 Teleki Sámuel gr., Bpest, VIII., Eszterházy-u. 30.
1902 Teleki Sándor gr., Budapest, V1S - , 1i.

[V )f — U j bvntt 3 t f j ^  m
1891 Teleki Tibor gr., Gyömrő. (Budapest, II., láncz-

hid-utcza IO.)
1906 Than Albin, br., London S. W. 28. Walton street,

Hans Place.
1912 Than Károly br., Bpest, V II , Stefánia-út 69.
1895 Tholnay Regináid, Wien, /., Himmelpfortgasse 14.
1892 Thorotzkai Miklós gr., Bpest, V., honvéd-u. 14IC

( Kernyesd, u. p. Hátszeg.)
1893 Thurn-Taxis Miksa Egon hg.,Puszta-Szt-Lorincz.
1884 Thurn-Taxis Sándor hg., Lautschin, Böhmen.
1906 Timon Ákos, Bpest, V I II ,Mikszáth Kálmán-tér /. > • 
1882 Tisza István gr., Budapest, VTI., ‘

fasor 3.
1912 Tisza István gr. ifj., Geszt, Bihar m. ( Bpest,

V II, Városligeti fasor 3. 
1889 Tisza Kálmán gr., Budapest, VIII., üllői-út 16.

( Csegőd, Biharm.)
1900 Tisza Lajos gr., Budapest, V III , üllői-út 16.

( Kocsord Szatmárm.J
1875 Tolnay Lajos, Budapest, IX., üllői-út 19.
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1910 Tolnay Lajos ifj., Budapest, / /., Aranka-u. q. 
1880 Trautenberg Frigyes b., Moór, Fejérm.
1893 Trauttmansdorff Alajos gr., Wien, /., Maximilian

strasse 3.
1901 Tränkei Arthur, London S. W. 23 Moor street,

Cadogan square.
U

1912 Ugrón István, Fi mony. • Pálymtdvm<. t
1901 Üchtritz-Amadé Emit gr., ?■¥//.,

Esterházy-utcza 22.
1871 Üchtritz Zsigmond b., Bpest, V F , magyar u, nf- 
1892 Ürményi Bernát, Budapest, F/., Eötvös-utcza JJ.  
1857 Ürményi Pál, Vinyest, u.p. Soborsin, Aradmegye.

V

1865 Vámbéry Ármin, Budapest, / F ,  Férencz József -
rakpart. 2/f..

1892 Vay Ádám gr., ifj., Bpest, F/., Hegedűs Sándor- 
utcza 9. f  Vaja, Szabolcsra.) 

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

1912 Vay László br., Bpest, IV , Szép-u j.
( Tiszalök, Szabolcsm )

1879 Vay Tibor gr., Pátroha-Thass, Szabolcsmegye. 
1910 Vetsera Ferencz br., Gyöngyös-Szent-Kereszt,

Vasmegye.
1902 Vécsey László br., Bpest, V III, Rökk Szildrd-u. 2p.

(  Sárköz, Szatmárm.)
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1896 V é c s e y  M ik ló s  br., Budapest, I ,  Országház-u. 2.
( Sárköz, Szatmárm.J

1881 Vécsey T a m á s  f
1897 V ig y á z ó  Ferencz gr., Bpest, F //., Kdroly-körut I.

( Rátóth, «. p. Vdcz.J 
1843 Vigyázó Sándor gr., Bpest, VII., Kdroly-körut 1 
1878 Vizsolyi Ákos, Alsó-Pél, w. p. Kölesd.
1909 V o jn ic h  O s z k á r ,  Budapest, V II , Izsó-ti. 7.
1903 V o jn i t s  S á n d o r  b r . ,  Bpest, IX.,vámhdz-körut 11. 
1907 V o n w i l le r  A lf r é d ,  Rome, Circolo della Caccia. 
1872 Vörös Kálmán, Budapest, IV , vdczi-utcza 66. 
1912 V r a n c z á n y  M i lá n  br., Zágráb, akademia-tér 12.

W
1907 Waldbott-Bassenheim Kelemen br,,(Liszka-

Tolcsva, Sátoraljaújhely mellettj 
1905 Waldeck György gr., Tisza-Roff, Jásznagykun-

szolnokmegye.
19x2 Wass Ármin gr., Bpest, IV., Vaáászkilrt száll.

(  Guraszáda, Hunyadm.) 
1895 Wass Béla gr., Szt-Gothard, u. p. Ctfsege,

Szolnok-Dobokam. ( Budapest, YM., JtßtMiUiVn/iylO,
1889 W e k e r l e  Sándor, Budapest, /., uri-utcza 52.
1887 Wenckheim Dénes gr.,Bpest, /., Kelenhegyi-ut 20.

( Doboz, u. p. B.- Gyula.) 
1886 Wenckheim Ferencz gr., Gácsvdr, Nógrádm.
1865 Wenckheim Frigyes gr. f
1890 Wenckheim István gr., Nagy-Lévdrd,Pozsony m.
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1897 W enckheim József gr., Bpest, VIII., Reviczky-u. 1. 
1900 Wenckheim László gr., Budapest, V I I I , Reviczky-

utcza I.
1900 Wenckheim Pál gr., Bpest, V III ., Reviczky-u. 1.

( A  mbassade d 'A utriche-Hongrie.)  
1907 Wesselényi Ferencz br., Obrázsa u. p. Tövis,

^ Kolozsvár.)
1889 Wesselényi Miklós br., Görcsön, «. p. Zilah. 
1906 Wickenburg István gr., Fiume.
1900 Wickenburg Márk gr., Wien, /., Ballplatz 2. 
1902 Wilczek Frigyes gr., Erdőkürt u. p. Nógrád-

Kálló.
19x2 Wilczek Vilmos gr., Felső-Szemcréd, Hontm.
1890 Wimpffen Siegfried gr., Wien, Hoher-Markt 8.
1891 Wimpffen Simon gr., Érd, Pestmegye.
1882 Windisch-Grätz Alfréd hg., Wien, I.,Renngasse 12.
1883 Windisch-Grätz Hugó hg., Gonobitz, Post

Planina, Steiermark. 
1906 Windisch-Graetz Lajos hg. Sárospatak. (Bpest,

IV , Irányi-utcza 1.) 
1912 Windisch-Graetz Ottó hg. Wien IIH3. Strohgasse 

21. ( Schloss Schönau, a d Tr testing, Nieder-
Oesterreich.)

1895 Wlassics Gyula, Budapest, IV , Duna-utcza /. 
1857 Wodianer Albert br., Budapest, VI., Liszt

Ferencz-tér 12.
1911 Wodianer Rudolf, Velencze, Consulat General 

d'Autriche-Hongrie ( Maglód, Pestm.)
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1893 Wolkenstein Oswald gr., Bodrog-Keresztár,
Zemple'nmegye.

1910 Woracziczky János gr., Bpest, VIII., Eszterhdzy- 
utcza II. (  Tentes-Monostor)

1910 Woracziczky Olivér gr., irrrr ̂ > r '
í r p Temes-Monostor J

1907 Zaleski Jenő, Bpest, V III., Szentkirdlyi-u. 10.
( P-szt. Teczlak u. p. Vers eg, Nógrádm.)

1886 Zedtwitz Utz gr., Moravdn, Nyitr ante gye.
1887 Zichy Aladár gr., Budapest, VIII.,Scitovszky-tér 2.

(  Vajta, Fejérrn.)
1902 Zichy Andor gr., Budapest, V., Zrinyi-u. ip.
1877 Zichy Ágost gr., Bpest, IV , redltanoda-u. 8.
1881 Zichy Antal gr., Bpest, VIII., Reviczky-u. p.
1872 Zichy Béla gr., Budapest, V III , muzeum-utcza Iß.
1900 Zichy Béla Rezső gr., Bpest, II., Margitrakp. <p.

( Abaszéplak, Abaujm.)
1885 Zichy Ernő gr., Wien, I ,  Wallfischgasse IJ.
1873 Zichy Ferr. Manó gr., Bpest, I.
1912 Zichy Frigyes gr., Bpest, I ,
1870 Zichy Géza gr., Bpest, V II , Pdlma-u. 6. ^  fi-p

( Tetétlen, u.p. Kaba, Hajdúm.)
1908 Zichy Géza Lipót gr., Budapest, I ,  uri-u. 60.
1895 Zichy-Meskó Jakab gr., Bpest, VI.,Andrdssy-út68.

(BodókŐ-Váralja, Abaujm.)

r., magyar-u. 8—10.

8
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1874 Zichy Nép. János gr. Zichy-UjfaiU, gejérm..
1893 Zichy János gr., ifj., Budapest, VIII,vas-utcza w

( N.-Lángr, Fejérmegye.) 
1862 Zichy József gr., Pozsony.
1893 Zichy Károly gr., Bdrcza, Abaujm.
1886 Zichy Kázmér gr., Zichy-Újfalu, Fejérmegye. 
1901 Zichy László gr., Wien, V II, Hofstallstrasse 5/A.

( Belezna u. p. Zákány, Somogym.)
1887 Zichy Nándor gr., Bpest, VIII., Scitovszky-tér 2.

( Adony-Szabolcs, Fejérm.) 
1899 Zichy Ödön gr. Budapest, V ili., Eszterházy- 

utcza 25. ( Rév, Biharmegye. ) 
1904 Zichy Ráfael gr., Sár szent Mihály Fejérm.

( Budapest, /., Verbőczy-u. 23.)
1873 Zichy Tivadar gr., Budapest, V III , vas-utcza 6. 
1904 Zichy Wladimir gr., Székelykocsárd ( Torda-

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

(  Temes- Újfalu.)

A rendes tagok összes száma 700.
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III.
R E N D K ÍV Ü L I t a g o k .

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

1912 Batthyány Tamás gr., hh. kapit., Budapest,
Szentgyörgy tér 4.

1910 Fabiny Béla h. kapitány, Bpest, /., uri-utcza 4.8.
1911 Fekete Aladár br., h. főhadn. Ruma, Szerém-m *
1907 De Fontenay vicomte franczia főkonsul, Bpest,

FZ, aradi-u. 70. *
1909 Klepsch-Kloth Lajos h. ezredes, Budapest,

VII ,  Thököly-út 68.
1912 Marnegg Ármin h. főhadn., Budapest, FZ,

Bulyovszky-u. 21.
1910 Pachta Rayhofen Parcyval gr., sorhajóhadn.,

Budapest, //., Török-u. 6.*
1908 SchreiberViktor táborszern. Bpest,I, uri-u. 48.** 
19 Schwaben-Durneisz Gyula br., h. kapitány,

Bpest, V II, Jávor-u. 5. 
1912 Tersztyánszky Károly altábornagy, hadtestpar.,

Bpest, /., uri-u. 48.
1911 Wernhardt Pál br., altábornagy, Budapest,

I ,  Fehérvdri-út 56. *** 
1911 Wolkenstein Oswald gr. ifj., h. főhadn., 

Budapest, Ferencz József-laktanya.
A rendkívüli tagok száma 12.

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

*** Az I. évn. kilépett.
8*
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IG AZGATOK

1 9 1 2 -B E N  :

Edelsheim-Gyulai Lipót gr. 
Széchenyi Gyula gr.
Széli Kálmán

VÁLASZTMÁNYI TAGOK:

Almásy Dénes gr. 
Andrássy Géza gr. 
Andrássy Gyula gr. 
Apponyi Albert gr. 
Barcsay Domokos 
Batthyány Elemér gr. 
Batthyány István gr. 
Batthyány Lajos gr. 
Bánffy György gr. 
Berzeviczy Albert 
Bezerédj Viktor 
Biró Lajos 
Bissingen Ernő gr. 
Csáky Albin gr. f

Csekonics Endre gr. * 
Cziráky Antal gr. 
Darányi Ignácz * 
Degenfeld Imre gr. 
Dessewffy Aurél gr.* 
Esterházy Miklós hg. 
Esterházy Móric gr. 
Festetics Tassilo hg. 
Hadik-Barkóczy E. gr. 
Hadik János gróf 
Halassy Pál f  
Ivánka Oszkár 
Jekelfalussy Zoltán 
Karátsonyi Aladár gr.

Igazgató-helyettesek
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Karátsonyi Jenő gr. 
Károlyi Gyula gr. 
Károlyi László gr. 
Keglevich Gyula gr. 
Kubinyi Árpád 
Lossonczy Gyula 
Mailáth József gr. 
Nádasdy Tamás gr. 
Nákó Sándor gr.
Návay Lajos 
Pallavicini György őrgr.

Pálffy Ödön gr. 
Radisics György 
Révay Simon br. 
Széchenyi Béla gr. 
Széchényi István gr. 
Üchtritz Zsigmond br. 
Vécsey Miklós br. 
Vécsey Tamás f 
Wenckheim Frigyes gr.t 
Zichy János gr. ifj. 
Zselénski Róbert gr.

P Ó T T A G O K :

Batthyány Gábor gr. 
Beöthy Pál 
Dessewffy Emil gr.

Rohonczy Lőrincz 
'j  Vay Ádám gr.

Wenckheim László gr.

Titkdr-pénztdrnok : Ilk Mihály.
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BIZOTTSÁGOK NÉVSORA 1912.

I.

SZAVAZATSZEDŐ BIZOTTSÁG.

Jekelfalussy Zoltán, elnök 
Pallavicini György őrgr. Teleki Pál gr.
Szápáry Pál gr. Vécsey Miklós br.
SzéchényiDomonkosgr. Wenckheim László gr. 

Zichy Géza Lipót gr.

II.

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG.

Pallavicini Ede, őrgr. elnök 
Barcza Károly Dessewffy Emil gr.
Batthyány Elemér gr. Halassy Pál f
Biró Lajos Jekelfalussy Zoltán

Kubinyi Árpád

III.

LELTÁRI BIZOTTSÁG.

/Jekelfalussy Zoltán, elnök 
Biró Lajos Karátsonyi Aladár gr.

IV.

SZIVARBIZOTTSÁG.

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

Berzeviczy Albert, elnök 
Vécsey Tamás, alelnök f 
Hajós József, alelnök

Apponyi Albert gr. 
Apponyi Sándor gr. 
Blaskovits Sándor 
Cserny Károly 
Déchy Mór 
Gáli József t  
Máday Izidor

Könyvtárnak:

Nagy Ferencz 
Radisics Jenő 
Szalay Imre br. 
Teleki Sándor gr. 
Timon Ákos 
Vámbéry Ármin 
Zichy János gr. ifj. 

Tetzel Lőrincz.
VI.

M Ű V ÉSZETI BIZOTTSÁG.

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

VII.
JÁTÉKBIZOTTSÁG.

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

Wenckheim Dénes gr.
Az összes bizottságok jegyzője: Ilk Mihály, titkár



E L H U N Y T A K

1 9 1 2 -B E N .

Aehrenthal-Lexa A. gr 
Csáky Albin gr. 
Esterházy Alajos hg. 
Gáli József 
Gromon Dezső br.
Hadik Béla gr.
Halassy Pál

Wenckheim

Huszár Károly br. 
Kazy János 
Kvassay István ifj. 
Samassa József 
Széchenyi Tivadar gr. 
Teleki Károly gr. 
Véc'sey Tamás 
Frigyes gr.
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I G A Z G A T Ó S Á G :

Edelsheim-Gyulai Lipót gr. 
Széchényi Gyula gr.
Széli Kálmán.

A V Á L A S Z T M Á N Y I  TAG OK  
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 .

1913-
Esterházy Béla gr. 
Fáy-Halász Gedeon 
Festetics Pál gr.
Inkey Antal 
Odescalchi Géza hg. 
Pallavicini Ede őrgr. 
Pálffy Miklós hg.
Prónay Dezső br.

1913
Almásy Dénes gr. 
Batthyány Elemér gr. 
Batthyány Lajos gr. 
Bánffy György gr. 
Bissingen Ernő gr. 
Esterházy Miklós hg. 
Ivánka Oszkár 
Hadik-Barkóczy E. gr.

I9I5-
Semsey László gr. 
Szápáry Pál gr. 
Széchenyi Emil gr. 
Szemere Miklós 
Sztáray Sándor gr. 
Teleki Gyula gr.
Teleki Pál gr. 
Wenckheim Dénes gr.

■1914.
Károlyi Gyula gr. 
Károlyi Mihály gr. 
Révay Simon br. 
Széchenyi Béla gr. 
Tisza István gr. 
Üchtritz Zsigmond br. 
Zichy Antal gr.
Zichy János gr. ifj.
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Berzeviczy Albert 
Bezerédj Viktor 
Csekonics Endre gr. 
Esterházy Móricz gr. 
Jekelfalussy Zoltán 
Karátsonyi Aladár gr. 
Karátsonyi Jenő gr. 
Keglevich Gyula gr. 
Kubinyi Árpád

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

AZ 1 9 1 3 - l K  É VI  K Ö Z G Y Ű L É S E N  K I L É P T E K ,  
T E H ÁT  AZ 1 9  1 4 - I K  ÉVI KÖZGYŰLÉSEN ÚJBÓ L  

M E GV Á L A S Z T H A T O K  L E S Z N E K :

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

Dessewffy Aurél gr. 
Degenfeld Imre gr. 
Festetics Tassilo hg. 
Hadik János gr. 
Károlyi László gr. 
Nákó Sándor gr. 
Návay Lajos



A NEMZETI CASINO

ALAPSZABÁLYAI.





I. FEJEZET.

Az egyesü let czéljáról.

1. §.
A nemzeti Casino halhatatlan emlékű hazánkfia : 

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

2. §.
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 utáni 
tekintélyesebb jövedelem-felesleg mutatkoznék, rég, 
hagyományaihoz hiven, abból hazai kulturális és 
jótékony intézményeknek segélyt nyújthat, vagy 
azok javára alapítványokat tehet.

4- $•

II. FEJEZET.

A tagokról.

5- §•
A nemzeti Casmo 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  f e lv é te l  a  v á la s z tm á n y  á l t a l  t i tk o s  s z a v a z á s  ú t j á n ,  

le g a lá b b  e g y  ig a z g a tó  é s  15 v á la s z tm á n y i  t a g  r é s z 

v é te l e  m e l l e t t ,  2/ 3-a d  s z a v a z a t tö b b s é g g e l  tö r té n ik *

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 megküldi; 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 
újból 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 mellett 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, 
mint rendkivüli 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 követó évnegyedtől kezdve, tag
sági kötelezettségük és ezzel szemben tagsági joguk 
is megszűnik. A rendkívüli tagok sem választók, 
sem pedig casinói tisztségre megválaszthatok nem 
lehetnek.

Ha a rendkívüli tagok e minőségük megszűn
tével (Budapestről történt áthelyeztetésük után) 
tovább is tagjai kívánnak 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 tagdiját 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 ki törli. 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 miatt 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, golyó vetés 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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-> i9- §•
A vendégek a Casino-egylet által nyújtott min

den élvezetben részesülnek, a casinói színházjegyek 
használhatásának kivételével.

IV. FEJEZET.

A közgyűlésről.

20.  § .

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

30. §•

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

V. FEJEZET.

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.



8o

33- §■

Végrehajtják a közgyűlés és a választmány min
den határozatát.

34- §•

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

35- §■

A Casino-egyletet kötelező minden jogügyletet, 
a választmány jóváhagyása után, az egylet nevében 
ők kötnek meg és minden okiratot ők írnak alá 
együttesen.

36. §.
Köteles az igazgatóság minden felmerülő panaszt 

megvizsgálni és annak orvoslása iránt lehetőleg intéz
kedni; különösen pedig a rend fen tartására 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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38. i
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 bemutatott 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
11
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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 min
den további eljárás nélkül, valamint a nyilatozat 
beérkezte, nemkülönben az arra kiszabott határidő 
válasznélküli eltelte után, vagy ha a kirekesztetni 
indítványozott tag holléte három hónap alatt kitud
ható nem volt, a három hónap elteltével az illető 
kirekesztési ügy az igazgatóság által a választmány 
elé terjesztendő és e czélra annak különös meg
jelölése mellett, hogy tagkirekesztés forog szóban, 
a választmányi ülés egybehívandó. Ily ülésre a vá
lasztmányi tagok az ülést megelőzőleg legalább hét 
nappal és posta útján ajánlottlevélbenhívandók meg.

Az igazgatók tagkirekesztési ügy tárgyalásánál 
magukat nem helyettesíthetik. Hogy azonban ezen 
ügyek elintézésében fennakadás ne történhessék, 
az évi rendes közgyűlést követő első választmányi 
ülésen, titkos szavazás útján, a választmányi tagok 
sorából e czélra 3 igazgató-helyettes választandó, 
kik az esetben, ha valamelyik igazgató súlyos be- 
tegsége, vagy négy hétnél tovább terjedő külföldi 
távolléte miatt a tárgyalásnál részt nem vehetne, 
az illető igazgató helyettesítésére betű-sorrendben
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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 hír
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. FEJEZET.

A választm ányról.

39- §•

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

ír
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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

40.  §.
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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. §.
Ülései a Casino tagja számára nyilvánosak.

42. i
Érvényes határozat hozatalára minden esetben 

egy igazgatónak, azonfelül legalább :
a)  v e n d é g - f e lv é t e ln é l  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 összehívott 
első választmányi ülésen 30 tag nem jelent meg, 
a választmány 6 napnál nem rövidebb, de 14 nap
nál nem hosszabb idő alatt újabb ülésre hivandó 
össze, a midőn 20 tag jelenléte a választmány 
határozatképességét megállapít] a.

43 - §•

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.

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

Valamely tagnak kétségtelenné vált fizetési kép
telensége esetében tagsági jogának felfüggesztése 
iránt határoz.1

Elébe térj esztendők 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.

Az egylet készpénzbeli vagyonának biztos és jöve
delmező elhelyezése felett, az igazgatóság javaslata 
alapján, határoz. > Á

45- §•

46. §.
Minden kiadás iránt határoz.

47- $•

49- §•
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5°- §•
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.

Sí- §•

A választmány határoz új tagok és vendég-tagok 
felvétele felett, az ezen alapszabályokban kimondott 
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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53 - §•

A választmány üléseinek jegyzőkönyvei az elnöklő 
választmányi tag és a jegyző által aláíratnak s a leg
közelebbi ülésben hitelesíttetnek.

VII. FEJEZET.

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 2I]-dának részvétele mellett 
9/r0-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 mellett vál
tott játékjegyeket köteles a kiállító a játékot 
követő nap déli 12 órájától számított 48 óra alatt 
készpénzzel beváltani, mit ha elmulasztana, a ki
rendelt casinoi közeg köteles azt az egyleti tit
kárnál bejelenteni, ki minden további megkérdezés 
nélkül, az adós nevét a casino hirdetési táblájára 
kifüggeszti és erről az igazgatóságnak jelentést 
tesz. Ha az adós a kifüggesztéstől számított 3 nap 
alatt sem egyenlítené ki tartozását, az igazgatóság

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. 
llk  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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H Á Z S Z A B Á L Y O K .

I. FEJEZET.

A közgyűlésről.

1. §.
A közgyűlés vezetése, a szólási és tanácskozási 

rend fentartása az elnököt illeti.

2 . i

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

3- $•

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

4- §■

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

12*
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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. FEJEZET.

A választm ányról.

7- i
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.

10. §.
A választmány üléseinek jegyzőkönyveit s vég

zéseit az egyleti titkár szerkeszti s hitelesítés végett 
a leközelebbi ülésnek bemutatja, s egyáltalában 
a választmány és igazgatóság által reá bizott írásbeli 
teendőket a vett utasítás értelmében végezni köteles.

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

11. §.
A választmány, a közgyűlést megelőző ülésben, 

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

a)  egy héttagú szavazatszedő és összeszámító 
bizottságot;

b) a három igazgatón kívül egy hat tagból álló 
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 j  egy 3 tagból álló szivar-bizottságot, és
g j  egy 7 tagból álló művészeti bizottságot.
Ezen bizottságok teendői az alap- és jelen ház

szabályok illető szakaszaiban meghatározvák.

III. FEJEZET.

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. FEJEZET.

A vagyonról és szám adásról.

1 5 . §.

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. §. b) pontja értel
mében kirendelt bizottság által feliilvizsgálandók

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. FEJEZET.

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.

13



23. i
E végből saját kebeléből választott elnöke felhívá

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

24. §.
A könyvtárban levő művek, 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.
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VI. FEJEZET.

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
nyolítására nézve.

Halasztást nem tűrő vitás kérdésekben, melyek 
a már fennálló szabályok értelmezéséből merül
hetnek fel, a bizottságnak épen jelenlevő tagjai
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esetleg tagja is dönthet, de kötelesek a kérdésnek 
mikénti elintézését, a bizottság legközelebbi ülé
sén — hol legalább három tag jelenléte szüksé
ges — jóváhagyás végett bejelenteni.

Az érvényben levő játékszabályok módosítása 
vagy megváltoztatásához, a választmány jóvá
hagyása kikérendő, hová a bizottság javaslatai az 
igazgatóság útján térj esztendők 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 megbizott személyzettel a leszámolá
sokat megejti, s általában végrehajtja mindazon 
utasításokat, melyeket a bizottság a szivarkezelés 
érdekében hoz. A kiadott szivarok eladási árát, a

I31
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választmány ez irányú határozatainak megfelelően 
a bizottság állapítja meg.

27. §.
Eme bizottságok saját kebelükből választanak 

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

Mindezen bizottságok üléseikről jegyzőkönyvet 
vezetnek, s a mennyiben üléseiken az intéző igaz
gató sem személyesen, sem helyettese útján nem 
lett volna jelen, jegyzőkönyvüket az intéző igaz
gatónak tudomás és hozzájárulás végett bemutatni 
kötelesek ; miért 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. FEJEZET.
Az igazgatók hatásköréről.

28. §.
Az igazgatók, s névszerint az intéző igazgató 

jogai és kötelességei az alapszabályokban meg
állapít vák.

Ezek értelmében :
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29. §.

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

30. §.
Az intézet ezüst-, edény-, üveg- és butorkészlete és 

egyéb ingó vagyona az intézkedő igazgató felügye
lete alatt áll.

31* $•
Az igazgatóság feladatához tartozik a pénz

tárnak időnkinti rovancsolása és a számadások
nak megvizsgálása. Köteles továbbá a pénztárnok 
által minden közgyűlés előtt bemutatandó szám
adások és azokból vont mérleg szerint fenlevő kész- 
pénzbeli állapotról a közgyűlésnek jelentést tenni.

Az intéző igazgató feladata még a számadó 
komornok számadásait megvizsgálni, nemkülönben 
az egyletnek ezüst-, üveg- és egyéb készletei és 
bútorai jó karban tartására ügyelni.
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A kártyáknak nagyban beszerzése és eladása iránt 
szintén az intéző igazgató intézkedik.

33- §■
A Casino tagjai az egylet helyiségeiben, a kiszol

gáló személyzetnél hitelt igénybe venni jogosítva 
nincsenek, miért is az ott megrendelt étkek és italok 
szivar és játékkártyák stb. azonnal készpénzben 
fizetendők.

34- §•
Kivételes esetekben, csekélyebb összegű adós

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

35- §•
Azon esetben, ha valamely tag ezen nem enge

délyezett, csak megtűrt 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

32 . §.
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14 nap alatt ki nem egyenlítené, a Casinóból 
kizáratik.

3 6 . i

Ha az adós ezen záros határidő alatt sem fizetné 
meg tartozását, ezt az igazgatóság a választmány
nak a térti vevény felmutatása mellett bejelenti, s 
a választmány az adósnak a Casinóból való kizá
rását, minden további tárgyalás nélkül, határozati- 
lag kimondja.

Vili .  FEJEZET.
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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40. §•

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

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

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

42. §.
Ha valamely tag játékból eredt kötelezettségei

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



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.

45 - §•

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

105

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 voltára; 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.

14
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H Á Z R E N D .

1. i
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- §•

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

4- § .

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

5- §•

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

6 . § .

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

8. i

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- §•

io. §.
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.

II- §.
A tagok, a Casino bútorai és egyéb felszerel

vényei kimélésére figyelmeztetnek.
14’
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1 2 . §.
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.

Az ipop deczember hó 14.-én és IQ 10 október ip-én 
tartott választmányi ülés határozata folytán a 

kártyadijak következők :

Piquet és m agyar kártya.

Éjjeli 3 óráig fejenkint_ _ — — 2 kor.
3—5-ig — — — — — — 10 8

W hist.

Éjjeli 3 óráig fejenkint— 
3—5-ig — — ■ ÍO

2 kor.

Tarokk.
Éjjeli 3 óráig— 2 kor.

3—5'ig 10

B esigu e.

Éjfél után 3-ig fejenkint—
Éjfél után 3-tól—5-ig — — .

4 kor
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 «

Ecarté.

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-ig « __ ... ... ... 10 «

Játékközben kért uj kártyákért a következő díjak 
számíttatnak : egy pár Whist 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.
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A  panasz- és indítvány könyv.

13. §.

A Casino írótermében panasz- és indítványkönyv 
van letéve.

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

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

15. §.

Névtelen vagy idegen nyelven írt panaszok figye
lembe nem vétetnek.

16. §.
A panaszkönyv minden választmányi ülésen 

megvizsgálás végett bemutatandó és a panaszok 
feletti intézkedések és észrevételek a hajtott lapra 
írt panaszok mellé feljegyzendők.

17- §•

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

Tudnivalók.

1.
Az egyesület az 1912-ik évben 2 tiszteleti, 700 ren

des és 12 rendkívüli, összesen tehát 714 tagot szám
lált kebelében.

2.
Az 1868-ik év május 3-án tartott rendkívüli 

közgyűlés határozatánál fogva az új tagokra nézve 
az aláírás folytonos, s következőleg tart a tag 
belépési éve kezdetétől 6 évig, a mennyiben nem 
életfogytiglani kötelezést vállalt.

3-
A Casino jelenleg Kossuth Lajos-utcza 5. számú 

(volt gr. Cziráky-féle) saját házában van.

4-
A Casinóban, közhatározat szerint, ily tartalmú 

aláírási ív van kitéve, melyhez minden tag hozzájárul
hat : «Ki testének elpusztultával, mit halálnak szok
tunk nevezni, nem hiszi egész létének elenyésztét, 
annak utolsó pillanatában, mikor nem ritkán nem 
elég világos a fő, de se kéz, se nyelv nem mozog
nak többé, fölötte kellemetlen érzés lehet végaka-

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

Eddigi aláírók az eredeti feljegyzés szerint: 
Széchenyi István,2 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 iiríttessék ki Az 1864-ik évi január 30-án
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Dercsényi Pál, Jankovich Antal, Orczy Lajos, 
Wenckheim Béla, Pregárd János, Lipthay Béla,3 
Szilassy József, Wesselényi Miklós, Jósika Miklós, 
Marczibányi Lajos, Dessewffy Aurél,4 Baldácsi 
Antal, Andrássy György, Benyovszky Péter, 
Waldstein János,5 Daruváry Jankovich Izidor, 
Földváry Lajos, Földváry Antal, Niczky Sándor, 
Atzél József, Miller Antal, Orczy László, Podma- 
niczky Lajos,6 Kendelényi Károly, Festetich Vincze,

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

3 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, 1900-ban egy csinos mun
kájú kis antik ezüst serleget adott át a Casinónak «Br. Pod
maniczky Lajos hagyománya» felírással.

Í5



Boh as János, Tasner Antal,7 Rosti Albert, Szabó 
János, Szápáry Antal, Ürményi József, Beniczky 
Lajos, Farkas Gábor, Bezerédj István, Láng Ignácz,7 
Weisz Bernát,8 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

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

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

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

Zichy Henrik gr. egy carrarai márvány kandallót aján
dékozott a Casinónak, mely 1871-ben a gallerián helyez
tetett el. Zichy Ferraris Bódog gr. pedig egy V. Ferdinand 
király koronázását ábrázoló festményt ajándékozott; a kép 
a könyvtár irószobájában van elhelyezve.

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

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

László László egy ezüst keretbe foglalt — az 1848-iki 
országgyűlést ábrázoló — képet hagyományozott a Casinónak



gr., Bohus László br., Erdődy István gr., Festetich 
Dénes gr., Festetics György gr., Festetics Tasziló gr., 
Gyürky Ábrahám gr., Inkey István br., Inkey József 
br., Jankovich László, Karátsonyi Guidó gr., Lipthay 
Béla br., d’Orsay Emil gr., Pálffy János gr., Podma- 
niczky Frigyes br., Somssich Pál, Széchenyi Béla gr., 
Széchenyi Imre gr.,Wenckheim Rudolf gr., Wodianer 
Albert br. ifj., Wodianer Mór br., Zichy Bódog gr., 
Zichy Ferencz gr., Zichy Jenő gr., Zichy József gr. 
id., Zichy József gr. ifj., Zichy Paulai Ferencz gr.

Folytatólag a tagdíj fizetéskötelezettsége alul 
2—2000 forint lefizetése által megváltották magukat: 
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.

Br. Laffert Antal végrendeletében az általa fize
tett tagdíjnak (100 forint) 6%-kal megfelelő tőkét 
hagyományozta a Casinónak és 1885-ben bekövet
kezett halála után, illetve 1890-ben örökösei a 
megfelelő összeget 1666 frt 66 krban ki is fizették; 
ezen összeg értékpapírokban helyeztetvén el, a 
hagyományozó rendelkezése szerint «Br. Laffert 
Antal alapítvány» czim alatt külön kezeltetik és 
kamatai évenkint a Casinó pénztárába átvétetnek.

Br. Besán János végrendeletileg 100 drb cs. 
aranyat hagyományozott a Casinónak, mely össze
get 1887-ben történt halála után örökösei lefizettek.

« 5
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Az 1888-ban elhunyt Berényi Ferencz gr. egy 
drb iooo frtos Casinói kölcsönkötvényét hagyta 
a Casinóra; 1889-ben a kötvényt a Casinó tényleg 
meg is kapta.

Végül br. Majthényi László 104. számú N. Ca
sinói 1000 frtos kötvényét halála esetére a Casinó- 
nak adományozta, fentartván maga részére a kama
toknak életfogytiglani haszonélvezetét.*

6.

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

A nemes Gróf chinai tanulmányútjában sem fe
ledkezett meg egyesületünkről, s ez alkalommal egy 
nagy értékű — a Ming-dynastia korából származott — 
vázát hozott, illetve ajándékozott a Casinónak.

Andrássy Tivadar gróf, megemlékezvén a Casino 
1893. évi közgyűlésének azon határozatáról, melyet

* Az 1909. évben bekövetkezett elhunyta után a meg- 
oldogult örököse a kérdéses kötvényt a Casinónak tény

leg visszaadta.
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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.
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A SZÉCHENYI LAKOMÁKON 

TARTOTT EMLÉKBESZÉDEK 

GYŰJTEMÉNYE,

x .





NEG Y V EN H A TO DIK  EAKOMA.

1912. évi február hó 4-én.

Szónok: B er zev ic zy  A l b e r t .

Uraim !
Mikor a gróí Széchenyi István rendeléséből az 

ő emlékére alapitott serleget a Nemzeti Casino 
megtisztelő megbízásából ezen a hagyományos 
emlékünnepen a kezembe veszem, úgy érzem, 
mintha egy tulvilági üdvözlet hozója volnék.

Széchenyi 1825-ben, mikor, mint 34 éves huszár- 
kapitány, öt évvel a «Hitel» megjelenése, s néhány 
hónappal a tudós társaság megalapítását czélzó 
emlékezetes felszólalása előtt, olasz földön az 
emberiség haladása s a természet nagy titkainak 
fölfedezése fölött elmélkedett, ezeket irta úti 
naplójába:

«Boldog jövendő nemzedékek. A ti nagyobb és 
kiterjedtebb tudástok türelmesebbé, szelídebbé, 
erényesebbé s igy boldogabbá is fog tenni titeket, 
mint mi vagyunk. Fogadjátokjó szívvel egyik ős elő
dötök ez üdvözletét, kinek Isten annyi belátást és 
világos elmét engedett, hogy ilyeneket már 1825- 
ben leírni képes.»

Az üzenetet megértjük, de vajon nem hiányzik-e
16
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bennünk a hit ? az a hit, hogy mi vagyunk az a 
nemzedék, a melyre a nagy férfiú gondolt, hogy 
arra a magaslatra emelkedtünk, a melyen ő utódait 
főleg tudásuknál fogva türelmesebbeknek, szeli- 
debbeknek, erényesebbeknek s így boldogabbaknak 
is vélte látni!

Magának Széchenyinek az a kivánsága, hogy 
róla ebben a körben évenkint megemlékezzünk, 
arra utal bennünket, hogy magunkkal ilyenkor 
számot vessünk és elgondolkozzunk különösen a 
fölött: hogy sáfárkodtunk az ő örökségével ? meny
nyit tanultunk tőle ? mennyire sikerült előhalad
nunk az ő nyomdokain s mit kell szemünk előtt 
tartanunk, hogy az ő várakozásai a jövőt illetőleg, 
melyeket némelykor egészen a jóslat ihletével 
fejezett ki, beteljesedjenek ?

Az ő gazdag szellemi és erkölcsi örökségével 
szemben, mi, példája követésében még mindig adó
sainak érezzük magunkat. Azoknak tününk föl 
különösen, ha mai viszonyaink szempontjából 
Széchenyinek a közügyek körüli bámulatos köte
lességérzetét s annak erkölcsi forrásait vizsgáljuk.

Semmi sem jellemzi jobban korunkat, mint a 
jogok kiterjesztésének s az egyéni anyagi jólét 
emelésének türelmetlen, gyakran erőszakos vágya, 
szemben a kötelességek mind lazább kezelésére 
vagy elhárítására való törekvéssel. Az a kor, a 
mely a tehetségeinél fogva felsőbb rendű ember,
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a Nietsche-féle Übermensch jellegét nem az em
beriség iránti fokozott kötelezettségben, hanem a 
minden erkölcsi parancsolat és korlát alól való men
tességben keresi, aligha számithatna a Széchenyi 
rokonszenvére. Még mindig nem akarjuk megér
teni azt, a mi a legnagyobb magyar valódi élet
elve volt, hogy a mit az ember a közérdekért 
tenni tud, azt megtenni kötelessége is s hogy e 
kötelesség a szellemileg és anyagilag legtehetőseb
beket terheli legsúlyosabban. Egy nagy művész 
hazánkfia, kinek születése százéves fordulóját csak 
nemrég ünnepeltük, mondta ki a szép szót: a 
lángész kötelez ! de korunkra azért még mindég 
ráillik a Laboulaye panasza: «még nem bírjuk 
fölfogni, hogy nincs valódi nagyság csak az önfel
áldozásban.»

Erre tanított Széchenyi is. «Ki a közönségnek 
akar használni, — úgymond — legelső kötelessége: 
magáról egészen megfeledkezni.»

És senki lelkiismeretessebben nem követte azt, 
amit elvül hirdetett, saját cselekedeteiben, mint ő. 
Ifjú lelke csapongásai közt, naplója vallomásaiból 
látjuk önmagával való elégedetlenségét, marczan- 
goló kételyeit, önszemrehányásait, míg végre rátalál 
az útra, melyről többé le nem térhet. «Nem szen
vedelemből, de kötelességérzetből» lép a nyilvános 
életbe, «azzal az elhatározással, hogyha senki más, 
ő nemzete fénye megalapításának szenteli pályáját

16*
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véglehelletéig.» Többet akart tenni a közjóért, 
mint sok más s ez — szerinte — nem volt érdem, 
mert ő dicső elődök vérét érezte magában s egy 
fáradozó atya s egy gondos anya után nagy jószá
gokban ült belé.

Fogadalmához hű maradt élete minden per- 
czében ; csak a fanatismusig fokozott kötelesség
érzet s talán az a hypochondriájával összefüggő 
hit, hogy élete rövid tartamú lesz, teszi érthetővé 
azt a lázas, emésztő tevékenységet, melyet, gyak
ran testi bajjal, lehangoltsággal küzdve, a politi
kában, közgazdaságban, társadalomban, irodalom
ban egyszerre és állandóan kifejt, az alatt a nem 
is negyedszázadnyi idő alatt, melybe tulajdonképen 
nyilvános pályája esett. Saját nyilatkozata szerint 
ő elhatározta, hogy «addig megy, amig elbukik», 
s remélte, hogy e sors teljes munkában fogja őt 
érni, nem «a kályha mögött.»

Hogy ily tevékenységre képes volt, azt is annak 
a módnak köszönhette, a hogy szervezetét, erejét 
tudatosan és tervszerűen nevelte, képezte, fegyel
mezte nagy életczélja számára.

Az erkölcsi önfegyelmezést mindenektölött a 
haza javára való tekintettel tartotta mindenkinél 
szükségesnek. «Az ifjúságot úgy kellene nevelni — 
irja — hogy gyermekkorától fogva megszokja 
egyéni hajlamát, szenvedélyeit a haza javának, 
dicsőségének alárendelni.»
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E fölfogása természetszerűen türelmetlenné teszi 
azok iránt, kik a közérdekű munkálkodást hátrál
tatják : «A haza legnagyobb tolvajának kell tar
tanom azt, — mondja — ki a közidőt haszon 
nélkül és szükségen túl bitorolja el.» De a türel
metlenség senkit sem sérthet, mert Széchenyi 
önmaga iránt is szigorú. Naplóiban néha meg
döbbent az a tárgyilagosság, a melylyel saját 
tetteit, mulasztásait mint egy harmadik személyét 
birálja el s hibáiért önmagát gyakran mint vásott 
gyermeket szidja meg. Azt, a mit a közügy iránti 
kötelességének ismert föl, teljesiti, nem törődve 
a következményekkel s a közvéleménynyel. Egy 
nevezetes főrendiházi beszédjében kijelenti: «Ezen 
nyilatkozattal hazámnak tartozom és rám nézve 
bármi következzék, sőt ha ma volna utolsó pilla
natom, azon hűségnél fogva, melyet hazámnak 
esküdtem, bár holt testemen menjenek keresz
tül . .  . magamat soha sepertetni nem engedem.»

Pályája második szakában, mikor már népszerű
sége csökkent, mind gyakoriabbak az oly kijelen
tései, melyek a közvéleménynyel való szembe
szállás szükségességét hangoztatják. «A magyar 
sohasem volt derék, sőt kitűnő férfiak hijával. 
Egy nemében a hazafiaknak azonban mindig szű
kölködött : olyakéban t. i., kik tartózkodás nélkül 
a nemzet szemére lobbantják az igaz szót.» Sze
rinte «népszerűséggel egész életén keresztül soha
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senki nem használt az emberiségnek s hazafiai
nak annyit, mennyit használhatott volna, ha nép
szerűségét valami tartós jónak elérése végett áldo
zatul hozza.» Mint oly «erőst, ki csak önkeblében 
hordja tettei rugóját», Széchenyit soha meg nem 
tántoritotta a szándékaival és nézeteivel ellentétes 
közvélemény, de sőt a félreértések, megtámadások 
és gyanúsítások sem. Igen jellemző naplójának e 
följegyzése : «Lenyesik a szárnyamat, lábamon 
járok ; levágják lábamat, kezemen fogok járni, ki
szakítják kezeimet, hason fogok mászni. Csak 
használhassak !»

Ez a sz ívó s , törhetetlen, önfeláldozó kötelesség
érzet a közügy iránt csak mély és tiszta erkölcsi 
forrásból buzoghatott fel. Ez az erkölcsi forrás 
Széchenyinél a saját hivatásába, életczéljába, 
életideáljába: a nagy nemzeti jövőbe vetett hit 
volt. Hangulatának hullámzásai közt gyakran tá
madták meg kételyek, aggodalmak, de ezeket 
csak naplója lapjain vallotta be s mindannyiszor 
ismét fölülkerekedett a nemzet jövőjében, törekvé
seinek korábbi vagy későbbi sikerében való hit, 
mely csak élete nagy katasztrófájával egyidejűleg 
rendült meg ig izán.

Saját beismerése szerint a «Hitel» végszavaiban 
kifejezett jóslatot: «Magyarország nem volt, ha
nem lesz», mint kilépett katona és készületlen iró, 
úgyszólván inspiratióból mondta; de később
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mindinkább mély meggyőződéssé érlelődött az 
benne. Érzi, hogy eszköz egy felsőbb hatalom 
kezében . . . így kell tennie ! «Sejtem — úgy
mond másszor naplójában — hogy minden sike
rülni fog, a mit kezdek, de nem mindjárt s látszó
lag nem általam . . . Egy emberélet lefolyta után 
vagy magyarabb világ lesz, mint ma van, vagy 
elvész a magyar», De el nem veszhet, ha elveszni 
nem akar, mert «csak magunkban a hiba, de 
egyszersmind magunkban is a feltámadási erő !» 
és «tőlünk függ minden, csak akarjunk.»

Nem így hangzik ez, mint az olasz renaissance 
csodásán mindentudó lángeszének Giovanni Pico 
della Mirandolának ismert mondása, mely akár 
az egész renaissance szellemi mozgalmának, jel
szavául szolgálhatna: «Az ember önmagából és 
önmaga által mindenre képes, — csak akarnia 
kell !*

Mikor ez az erős hite az erős férfiúnak meg
rendül, mintha a talapzatban repedés állott volna 
be, nagy reformátori egyéniségének és munkássá
gának egész fényes épülete roskadozni kezd s 
utóbb összedől. A forradalom első szele hozza 
magával az első végzetes csapást, a tébolyt ; majd 
mikor abból felüdülve ismét munkához lát, az 
újra fenyegető erőszak réme adja kezébe a pisztolyt.

Már az emlékezetes márczius 15-én, a nemzet 
örömmámora közepeit naplójába azt Írja, hogy a
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nemzet végfeloszlás elé megy s neki is nemsokára 
vége lesz. Barátja b. Kemény Zsigmond róla irt 
remek essayjében elmondja utolsó találkozásukat 
1848 szeptemberében. Az állitólag Pesten terve
zett lázadás hire iszonyú izgalomba hozta Szé
chenyit. «Én a csillagokból olvasok — kiáltott 
fel könnyezve. -— Vér és vér mindenütt! A testvér 
a testvért, a népfaj a népfajt fogja mészárolni 
engesztelhetetlenül és őrülten. Keresztet rajzol
nak vérből a házakra, melyeket le kell égetni. 
Pest oda van. Száguldó csapatok dúlnak szét 
mindent, mit épiténk. A h ! az én füstbe ment 
életem!» . . . Másnap mint őrültet szállították el 
Döblingbe.

Több évvel később ismét eszmélni, ismét re
mélni s működni kezd. A gyógyintézet önkéntes 
börtönében futnak össze az ötvenes évek végén 
meginduló uj nemzeti mozgalom titkos szálai ; 
onnan akarja szervezni az Akadémia ellenállását 
a megrendszabályozással szemben, a primás által 
átnyújtandó kérvény akczióját ; ott írja meg a 
Blicket, ezt a lángszavu halálos ítéletét a Bach- 
rendszernek, — de a régi hit s a rajta alapuló 
régi erő már meg van törve, a lélek már nem 
állja ki a fenyegető veszély gondolatát.

És épen akkor kellett a végzetes elhatározásnak 
megszületnie, mikor már a haza ege derengni 
kezdett, mikor :
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«A négy folyó és három bérez honában 
Kilebbent a tavasz lehellete» . . .

Épen akkor, husvétvasárnapra virradó éjjel, hogy 
a költő megdöbbenve kérdezte a halottól:

«Vagy épen egy utolsó honfitettel,
Tagadnod kelle a feltámadást?» . . .

Nem ! a Széchenyi halála nem lehet életének 
czáfolata. Amint az, a mit ő tett, alkotott és taní
tott, messze túlélte a kétségbeesés vagy elme
zavar önromboló cselekedetét, úgy példázza a 
Széchenyi élete művének halhatatlansága az ő 
hitének, nemzete jövőjébe vetett hitének halha
tatlanságát.

Ezt a hitet hagyta ő nekünk legdrágább örök- 
ség gyanánt; ezt a hitet kell megőriznünk a ké
tely, csalódás, elkedvetlenedés, a közöny és fásult
ság minden megrohanásai közepett. Meg kell azt 
őriznünk egyetértve és összetartva, minden kis
szerű zsörtölődéseink és hatalmi tusakodásaink 
között, melyek olykor annyira fontosaknak és 
nagyoknak tűnnek fel előttünk s melyek mégis 
csak elsimuló hullámfodrok a nemzet halhatatlan 
életének tengersikján. Fönn kell azt tartanunk, 
bármennyire görnyeszt le föladataink terhe, bár
mennyire nyomaszt az előbbre haladott nemzetek 
utolérhetetlennek látszó példája. Hinnünk kell 
nemzetünk jövőjében, úgy mint Széchenyi mun
kás életében h itt : az asketa zarándok fanatizmu

17



sával s a gyermek naiv bizalmával. Legyünk bár — 
mint ő — ildomosak a cselekvésben, azért — 
mint ő — a magunkbaszállás óráiban lehetünk 
merész álmok álmodói, mert csak magasra tűzött 
czél aczélozza nagy tettekre erőnket, mert, 
melyért egy Széchenyi élt, annak a nemzetnek 
nagyságáról nem lehet túlmerész álmokat szőni, 
és mert minden álmunk megvalósul egyszer, csak 
hinnünk kell benne erősen !

A Széchenyi István emléke és szelleme éljen 
és hasson időtlen időkig ebben a hazában !



A NEMZETI CASINO

PÉNZTÁRI KIMUTATÁSA
1 9 1 2 .
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Bevételek az igi2. évben.
kor. fill.

Az 19 11. évi pénztári maradvány. ... 43878 10
A 2926 kor. tagdíjhátralékból ... ... 1286 —
Az 1912. évi tagdíjakból ... — ...150316 —
Uj tagok tagdíja... ... ... _ I_ 10065 —
Vendégek után... ... ... ... — 360 —
Lakbérekből ... ... ... ...   — 18600* —-
Operaszínház bérletéből.. ... ... ... 1311 80
Kártyadíjakból _ ... ... ... — 36759 5°
Br. Laffert-alapítvány kamata ... ... 137 10
Tekedíjak ... ... ... ... ... .... 7J3 —
Étkező-kabin _ ... ............... . ... 1156 —
Tánczterem ... ... ... ... ........... 2750 —
Küldönczdíjak ... .... ... ... ... ... 364 20
Pénzkészletek gyümölcsöztetése .... 4615 67
Tagdíjak késedelmi kamata _ ... ... 468 51
Borok eladásából...   ...   ... 3°34 94
Rendkívüliekből ... ... ... ... — 22321 76

Összesen ... ... 298137 58

I.

* Ez összegből 14.200 kor. csak mint számadási keresz
tülvitel szerepel, mint a Casino helyiségei után számított 
akbér, megegyezően a kiadási rovat illő tételével.



133

II.

Kiadások az 1912. évben.

kor. én.
I. Szállásbér ... ... ... ......... . I42OO* —

II. Tiszti fizetések és lakbér_ 12000 —
III. Szolgaszemélyzet fizetése.. ... 49254 94
IV. Szolgaszemélyzet ruházata. __ 8738 52
V. Komornok házi kiadásai... ... 362 72

VI. Hirlapok és folyóiratok. ... 6427 3°
VII. Könyvek vétele és bekötése... 4T5° 49

VIII. írószerek és papiros ... ... 1505 24
IX. Villanyvilágítás_ ... ... ... 17004 —
X. Gyertyáért — ... _ ... 756 —

XI. Fa-, szén-, coax- és légszeszfütés 10606 96
XII. Kártyák vétele... ... _ ... 10344 80

XIII. Vízdíj ... ... ... ... ... 3556 53
XIV. Adók és illetékek ... _ ... 7736 48
XV. Épület- és felszerelések karban-

tartása ... ... •___ ... — 14443 54
XVI. Nyomtatványokra... ... _ 1718 90

Átvitel — 162806 42

* Ezen összeg csak számadási keresztülvitelkép szere
pel úgy a bevételi, mint a kiadási részben, de tényleges be
vételt vagy kiadást nem képvisel.



134

Athozat ... ]
kor.

[62806
fin.
42

XVII. Beruházások és szerzeményekre 8407 99
XVIII. Jótékony- ésculturálisczélokra 3000 —

XIX. Munkásbiztosítás ... ... ... I5H 90
XX. Törvénykezés és levelezés ... 762 25

XXI. Nemzeti szinháznak elővételi 
díjban 1716 _

XXII. Operaszínház bérlete 7440 —-
XXIII. Vígszínháznak elővételi díjban 400 —
XXIV. Magyar színház elővételi díja 200 —
XXV. Népopera elővételi díja... ... 500 —

XXVI. Királyszinháznak elővételi díj
ban ... ... _ ... _ 337 50

XXVII. Kegydíjakra... ... ... ... 4660 —
XXVIII. Épület és felszerelések bizto

sítása ... ... — — — 1027 Sí
XXIX. Vendéglős kárpótlása... ... 16000 —
XXX. Kenyérváltság ... ... — 2200 —

XXXI. Tagdíj váltsági kamatok elszá
molása ... ... — ... 151 0* _

XXXII. A nyugdíjalapra   ... — ioooo —
XXXIII. Borok vételére — ... ... 1882 73
XXXIV. Vegyesekre ... — ... 17580 61

Összesen... 241954 91

* Számadási keresztülvitel.
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IQI2 deczember Si-ig maradt hátralékok.

III.

Tagdíj-hátralék 1909-rőL,, — ... ___
kor. fill.
480 ~

« « 1910-ről ... ___ 280 --
« « I9ii-ről.._ _ _ _ 880 —
(í « 1912-ről _ ... ... 3 3 6 6  —-

Összesen ... 5006 —

Ö sszehasonlítás.

Az 1912. évi összes bevétel_ ... ... 298137 58
Az 1912. évi összes kiadás, ___ ... 241954 91
Az 1913. évre átviendő pénztári ma

radvány ___ ___ ___ ___ ___ 56182 67
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FÜ G G ELÉK .

i.

Br. Laffert Antal alapítvány.

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

11.

Letéti kezelés.

A kisorsolt, de még be nem mutatott 
3 darab egyenkint 1000 frtos casinói 
kötvény beváltására egy bankbetéti
könyvben gyümölcsözőleg elhelyezve 8 1 3 7 3 2

Időközi kamatok ... — ... _ — 3 7 8 12
Összesen... ... 8515 4 4

Ez alapot terhelő kiadás nem volt_ — —
Az 1913. évre átviendő maradvány ... 8 5 1 5 4 4
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ill.
Nyugdíjalap.

Bevétel:
Készpénz Érté

kor. fin. kor. fill.
Az 1911. évi maradvány... 
A közgyűlés dotatiója ...
A vásárolt m. jelz. hit. bank

záloglevél n. é. ... _
Ezen záloglevelek szelvény

kamata és időközi kamat

8 6 5

IOOOO

1517

4 0

32

274O O  

I I 700 —

Összesen... ... I 2 3 8 2 7 2 39IO° —
Kiadás :

11.700 K n. é. 4t/2°'o-os m. 
jelz. hit. bank záloglevél
vásárlási ára ... ... I I4 0 8 72

Az alap álladéka az 1 9 1 2 .  év 
végén ... ... ... 974 — 3 9 1 0 0 —

Budapest, 1912. 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 56182 K 67 fill, azaz ötvenhatezerszáz- 
nyolczvankettő korona 67 fillérben, a Casino pénztárától 
elkülönítve vezetett «Br. Latiért Antal alapítvány» állagát 
3400 K n. é. 40 o-os kötvényekben és egy drb 34 K-ról szóló 
bankbetéti könyvben, a be nem mutatott kötvények be

18
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váltására szolgáló alapot egy drb 8515 K 44 fill.-ről kiállított 
bankbetéti könyvben, végül a nyugdíjalap álladékát készpénz
ben 974 K — f. és 39100 K 4V2 %-os M. Jelzáloghitelbank 
záloglevélben megállapítván, az egész számadást rendben, 
és Ilk Mihály titkár-pénztárnok urat — a szokásos óvások 
fenntartása mellett — felmentendőnek találtuk.

Kelt Budapesten, 1913. évi január hó 17-én.

Orgróf Pallavicini Ede s. k.
bizottsági elnök.

Kubinyi Árpád s. k. Jekelfalussy Zoltán s. k. 

Biró Lajos s. k. Barcza Károly s. k.
bizottsági tagok.



Előirányzat az 1913. évre.

A.

Bevételek.
kor.

I. Az 1912. évi pénztári maradvány 56182
II. Az 5006 K tagdíjhátralékból ... 2000

III. Az 1913. évi tagdíjakból ... 152000
IV. Uj tagok tagdíja ... _.. ... 5°°°
V. Vendégek után ... ... ... 120

VI. Lakbérekből ... ... ... ... 4400
VII. Kártyadíjakból ... ... ... 30000

VIII. Operaszínház bérletéből... — 3000
IX. Báró Laffert alapítvány kamata 137
X. Tekedíjak ... ... ... ... _.. 3 00

XI. Étkező kabinok ... ... — 800
XII. Tánczterem ... ... ... ... 2000

XIII. Küldönczdíjak ... ... _ 3°°
XIV. Pénzkészletek gyümölcsöztetése 3600
XV. Tagdíjak késedelmi kamata 500

XVI. Borok eladásából _ _ ... 2500
XVII. Rendkívüliekből... _ — 8000

összesen ... — 270839
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Előirányzat az ig ij. évre.
B.

Kiadások.
kor.

I. Tiszti fizetések és lakbér ... 12400
II. Szolgaszemélyzet fizetése ... 51400

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 ... ... — 18500

IX. Gyertyáért.. ... ... ... _.. 1000
X. Fa-, szén-, coax- és légszesz-

fütés _ ... ... ...   10000
XI. Kártyák vétele ... ... — 10000

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

tartására.. ... — _ — 20000
XV. Nyomtatványokra.. ... ... 2400

XVI. Nemzeti színháznak előv. díjban 1716
XVII. Operaszínház bérlete 13200

XVIII. Magyar színháznak a 400
XIX. Király színháznak « 675
XX. Vígszínháznak « 400

Á tvitel_   175691
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kor. f il l.

Áthozat,.. _ 175691 —
XXL Beruházások és szerzemé

nyekre... ... ... ... ... ióooo —
XXII. Jótékony és culturalis czélokia 3000 —

XXIII. Munkásbiztosíló Pénztár ... 1600 —
XXIV. Törvénykezés és levelezés... 900 —
XXV. Kegydíjakra ... _.. ... ... 3660 —

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

XXVIII. Épület és felszerelések bizto
sítása ... ... ... ... — 95° —

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

XXXI. Vegyesekre... _ ... ... 19500 —
Összesen.. ... 252001 —

Összehasonlítás:
A bevételek főösszege ... — 270839
A kiadások főösszege ... 252001

Remélhető maradvány 18838 —
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Vagyon m éri eg

Vagyon.
kor. fűi.

I. Telek és épület_ _ _ ... I37IOOO —
II. A 28353 kötetnyi könyvtár... 292715 —

III. Ezüstnemüek _ ... — 50333 —
IV. Porczellánnemüek_ _ ... 3152 —
V. Üvegnemüek _ ... ... .„ 1518 —

VI. Asztalnemüek.. ... ... ... I165O —
VII. Festmények.. ... ... — ... 140200 —

VIII. Bútorok, szőnyegek, órák, szob-
rok stb. ... ... ... — — IOO494 —

IX. Konyhák fölszerelése ... ... 62OI —
X. Br. Laffert alapítvány ... — 3434 —

XI. Követelések tagdíj - hátralékok-
ban _ _ ... — — 2500 —

XII. Készpénz ... _ _ _ — 56182 —
XIII. Kártyakészlet............... . ... 3635 —
XIV. A szivarkezelésnél anyagban és

készpénzben _ ... ... — 125227 —
XV. Borkészlet ... ... ... ... 8371 —

Összesen\ 2176612 —
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igi2. deczember ji-én .

T eher
kor. fill.

Egyenleg mint tiszta vagyon_ _ 2176612 —

Ilk Mihály s. k.,
titkár-pénztárnok.

Összesen _2176612
Kelt Budapesten, 1912. deczember 31-én.
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