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T isztelt K özgyű lés!

A most letűnt 1922-ik év nehéz küzdelmek éve 
volt. M iután pénzünk értékének állandó csökke
nése m iatt a drágaság óriási arányokban em elke
dett, a m últ év január hó 29-én ta rto tt közgyűlés 
által megszavazott költségvetés keretében a Casinó 
fenntartható nem volt. A víz-, gáz és villamvilágí- 
tás árának szédületes emelkedése, a fűtési anya
gok megfizethetlen ára, a nehéz m egélhetési vi
szonyok m iatt személyzeti kiadásaink szükség- 
szerű emelkedése, az ipari munkabérek és anyag
árak folytonos drágulása eléggé megokolják pénz
ügyi helyzetünk elkerülhetlen megromlását.

Ez okból a m últ év október hó 2-ára össze
hívott rendkívüli közgyűlés elé a választmány ne
vében azon javaslattal léptünk, hogy az i922*ik 
évre fejenkint 2500 kor., az 1923-ik évre pedig 
3500 korona drágasági pótlékot megszavazni mél- 
tóztassék. A közgyűlés ezen drágasági pótlékot 
megállapítván, egy alkalommal a rendes tagok 
felvételi díját 10,000 K-ban, míg a külföldi rend
kívüli tagok felvételi díját 20,000 K*ban állapí
to tta  meg.

Alig pár héttel ezen rendkívüli közgyűlés le
zajlása után egy újabb drágasági hullám minden
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előbbi szám ításunkat halomra döntötte, és arról 
győzött meg bennünket, hogy a megszavazott drá
gasági pótlékok nem lesznek elegendők a Casino 
fen n ta rtására ; a m it igazolt az évi számadások 
lezárásánál bekövetkezett azon szomorú valóság, 
hogy az 1922-ik évet egy millió kor. hiánnyal 
voltunk kénytelenek lezárni.

A t. Közgyűlés áldozatkészségéhez kell tehát 
ismét fordulnunk, hogy a folyton fokozódó anyagi 
nehézségekkel szemben a Casino létét biztosít
hassuk. Ez irányban azonban a megválasztandó 
új igazgatóság lesz hivatva javaslatot tenni.

A m últ év január hó 29-én m egtarto tt rendes 
évi közgyűlésnek nagy jelentőségű ténye volt a 
Széchenyi alapnak megalkotása, melynek segélyé
vel Casinónk Magyarország kultúréletének fej
lesztésébe m int szerves tényező belekapcsolódnék. 
Az a gondolat lebegett előttünk, hogy 1927-re, 
midőn a Nemzeti Casino m egalapításának 100-ik 
évfordulóját fogjuk ünnepelni, egy olyan tekin
télyes összeget gyűjtsünk össze, melynek m int 
örök alapítványnak kamatai, a Széchényi szellemé
ben működő egyesületek és intézmények tám ogatá
sára, gróf Széchényi István nevéhez fűzött iskolai 
alapítványokra, ügy a tudomány- m int a mű- és 
közgazdasági egyetemen művészeti ösztöndíjak : 
festők, szobrászok, színészek, iparművészek, ál
talában olyan telismert tehetségek részére, kiknek



7

támogatása a nemzet egyeteme részére hasznos
nak, kívánatosnak mutatkozik. Ez alap feladata 
volna még minden más, időközben felm erülhető 
kulturális szükséglet támogatása.

Meggyőződésünk, hogy a nemzeti kultúra ápolása 
a nemzet feltámadásának egyetlen helyes útja, és 
a magyar integritást csak a magyar kultúra fej
lesztése útján szerezhetjük vissza.

Az e tárgyban szétküldött felhívásunk nem volt 
eredm énytelen, és az év végéig egy millión felüli 
összeg gyűlt egybe, mint 58 tagtársunk m egértésé
nek és áldozatkészségének ékesen beszélő ténye. 
De mi az az egy millió, azon nagy feladatokhoz 
képest, a melyek megvalósítását m agunk elé 
tűztük ?

Az adományozók közül ki kell emelnünk József 
főherczeg ő kir. fenségét, Casinónk tiszteleti tagját, 
ki mihelyt értesült ezen kulturális alap létesítésé
ről, megszokott áldozatkészségével 100,000 K-val 
sietett annak támogatására.

Ezen évkönyvünk közli azok névsorát, kik 
ezen kulturális alapra 1922 végéig adakoztak, és 
megvagyunk róla győződve, bogy az adományo
zók száma évről-évre növekedni, és az alap m ű
ködésének megindításához szükséges összeg 1927-re 
össze is fog jönni.

A nemzeti Casinónak az J922-ik évben 5 tisz
teleti, 752 rendes, 10 rendkívüli — és 16 negyed
éves vendég összesen tehát 783 tagja volt.
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Az év folyamában elhunyt 21 tag : közöttük 
gróf Széchenyi Ödön, hallhatatlan alapítónk ifjabbik 
fia, ki m int a törökországi tűzoltóság meg
szervezője és haláláig annak főparancsnoka, a 
messze idegenben is díszére vált nemzetének. Báró 
Bakach Besenyey Ferencz és Berzeviczy Béla 
személyében két kiváló katonától fosztott meg a 
v égzet; Ghillány Im re báró nemcsak szeretetre
méltó egyéniségével, hanem m int földmívelésügyi 
miniszter érdemes működésével is m aradandó em 
léket biztosított magának. H alottaink között gyá
szoljuk még Biró Albert, B ittó István, Burián 
István gróf, Degenfeld Sándor gróf, Draskovich 
József gróf, Dőry Ödön, Eltz Károly gróf, Erdódy 
István gróf, Farkas László, Gyömrőy Aurél, 
Kemény Ákos báró, Márffy Béla, Reissig Lajos, 
Rickl Gyula, Széchényi Im re gróf, Szent Ivány 
Oszkár, Sztojanovits György báró és Ürményi 
Pál tagtársainkat, kiknek elhunyta nemcsak Ca- 
sinónkra, de a társadalomra nézve is érzékeny 
veszteség.

K önyvtárunk az elm últ évben 178 kötettel gya
rapodott, minek számbavételével tartalm a az év 
végén 30,983 kötetre emelkedett.

Ez évben lépett életbe a könyvtári bizottság 
által kidolgozott és a választmány által jóvá
hagyott könyvkikölcsönzési szabályzat, a mely az 
eddigi tapasztalatok szerint minden tekintetben 
bevált, és már az első évben is, m ikor a könyv
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kikölcsönzés lehetősége még nem m ent teljesen 
köztudatba, 109 kölcsönző 294 művet kölcsönzött 
ki ; megvagyunk róla győződve, hogy a könyv
kikölcsönzés évről-évre emelkedni fog.

Olvasóterm ünkben 62 hazai és külföldi lap, 
illetve folyóirat állott a tagok rendelkezésére, melyek 
beszerzésére 146,594 koronát, míg a könyvtár gya
rapítására 29,838 koronát fordítottunk.

A választmány az elm últ évben hét ülést ta r
to tt;  felvett 23 rendes és négy rendkívüli tagot, 
irányította a Casino működését és az igazgató
sággal egyetértésben elintézett minden időközben 
felm erült ügyet.

K ulturális és jótékony czélokra 98,500 koronát 
fordított a Casino, mely összegből a S.zéchenyi- 
alapnak 50,000 koronát, a budapesti Önkéntes 
M entőegyesületnek 15,000 koronát, a Huszár-féle 
népnyomor-akczionak 10,000 koronát, a svábhegyi 
csillagvizsgáló intézet felépítésére 5000 koronát, 
az Országos színész nyugdíjegyesületnek 5000 ko
ronát, a Gyógyíthatlan betegek Irgalom  M enhá- 
zának 2000 koronát, a Poliklinika Egyesületnek 
2000 koronát, a Zsófia gyerm ekszanatórium  Egy
letnek 2000 koronát, a Népleányok Otthonának 
2000 koronát stb., stb. ju tta to tt.

Tevékeny részt vett Casinónk a Huszár-féle nép
gondozó akczióban is, melynek czéljaira 616,000 ko
ronát gyűjtött, a Nemzeti Színház elaggott színészei 
nyugdíjalapjára pedig 32,000 koronát hozott össze.
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A mi a m űit évi számadásokat illeti, már ezen 
jelentésünk elején rám utattunk  arra, hogy a köz
gyűlés által m egállapított költségvetést betarta
nunk lehetetlen volt. Pénzünk értékének állandó 
hanyatlása m iatt költségvetés alapján működni 
ma nem lehet, s ezért a felm erült szükséglethez 
képest a választmány és a közgyűléshez kellett 
fordulnunk, hogy a Casino fenntartásához szüksé
ges összegeket bocsássa rendelkezésünkre.

Hogy ezirányú javaslatainkban m ennyire nem 
akartuk t. Tagtársaink áldozatkészségét nagy 
mérvben igénybe venni, bizonyítja az, hogy a 
megszavazott drágasági pótlék minden takarékos- 
sági törekvéseink daczára sem bizonyult elegen
dőnek.

Hiány azonban nem egyedül a Nemzeti Casino- 
ban mutatkozik, megvan az minden intézm ény
nél, minden társaskörnél ; a mi ugyan nem nyújt 
részünkre vigasztalást, de jellemző azon áldatlan 
viszonyokra nézve, melyek Európa összes orszá
gaiban uralkodnak.

Különben az évi számadások a házszabályok 
rendelkezéseihez híven, a kiküldött szakértő be- 
ható vizsgálata után a pénzügyi bizottság által is 
felülvizsgáltattak és minden irányban rendben 
találtattak.

Tisztelt K özgyűlés! A világháború után lezaj
lo tt évek súlyát sokkal jobban érezzük, m int mi



dőn még fegyverzaj és ágyúdörgés töltötte be 
Európa téréit. — Ma egész Európa egy gazdasági 
összeroppanás előérzetében reszket, és a drágaság 
sohasem nehezedett reánk olyan szörnyű súllyal, 
mint most. De nekünk ezen súlyos viszonyok 
között is ki kell tartanunk és megvédelmeznünk 
a "legnagyobb magyar» ezen társadalmi alkotását, 
a mely hisszük, hogy be fogja tölteni hivatását, a 
mely újabban még azon fontos feladattal is ki
bővült, hogy a sokfelé szétdarabolt magyarságnak 
erős vára és összetartó kapcsa legyen.

Midőn őszinte köszönetünket fejezzük ki a t. 
Közgyűlésnek, a választmánynak és a Casino 
minden tagjának, hogy bizalmukkal m egtiszteltek 
és működésünkben tám ogatni kegyesek voltak, 
tisztünket ezennel letesszük azok kezébe, kiktől 
azt annak idejében nyertük, és kérjük a t. Köz
gyűlést, hogy ezen jelentésünket tudom ásul venni 
méltóztassék.

Hazafias üdvözlettel
Budapesten, 1923. évi január havában.

AZ IGAZGATÓSÁG:

Beniczky Ádám. Gróf Szapáry József.

Gróf Széchényi Emil.

IIk Mihály 
titkár.



A „Nemzeti Casino Széchényi-alapjára“ 
as 1922-ik évben befolyt összegek  kim utatása.

1 2

1. József főherczeg ő kir. Fensége 100,000 kor.
2. Nemzeti Casino 50,000 «
3. Báró Prónay Dezső 10,000 «
4. Szily Tamás _ „  „„ 4,000 (í

5. Gróf Festetics Pál __ .. _ 1,000 a
6. Ambró Ferencz ... _  .. 2,000 «
7. Gróf Nákó Sándor „  ... _ 1,000 «
8 .  Gróf Révay Simon 50.000 «
9. Gróf Zichy Béla Rezső __ „ 20,000 «■

10. Gróf Almásy Alajos 2,000 <-.
11. Gróf Széchényi Em il 1922-re 10,000 «
12. Gróf Edelsheim-Gyulai Lipót 50,000 «
13. Latinovits Endre __ 1,000 «
14. Gróf Almásy Dénes _  _ 50,000 (í
15. Gróf Széchényi Miklós 50,000 a
16. Gróf Pálffy János 100,000 (4
17. Návay Tamás 10,000 «
18. Gróf Benyovszky Rudolf _ 10,000 ((
19. Beniczky Ádám _ 20,000 (4
20. Gróf Zselénski Róbert _  „ 50,000 ((
21. Luczenbacher Miklós _  .... _ 10,000 «
22. Gróf Dessewflfy Aurél 30,000 (4
23. Báró Kürthy I>ajos emlékére 10,000 (4
24. K ürthy István 5,000 (4

Átvitel 640,000 kor.
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Áthozat,.. .. 646,000 kor.
25. Gróf Bethlen István „  ... _ 5,000 «
26. Gróf Pálffy Ferencz Pál .. ....... 15,000 ((
27. Báró Schell Ferencz .. ... 5,000 ((
28. Gróf Teleki Géza ... 10,000 ((
29. Kornis Ferencz _  .. .... „  ____ 5,000 ('
30. Báró Prónay Gábor .......... 5,000 ((
31. Báró Radvánszky A lb erts  ....... 5,000 «
32. Gróf Dessewffy Emil ... ... 5,000 t<
33. Báró Fekete Aladár .. „ 5,000 «
34. Báró B ottlik István 000lő «
35. Gróf Ráday Gedeon _j .. „  .. 5,000 ((
36. Gróf Andrássy Géza .... .......  . 20,000 «
37. Darányi Ignácz „  .„ „ „. „  ... 000̂\r> «
38. Dőry Hugó,„ ... r. . .___ ... _ 5,000 «
39. Lossonczy Gyula ... .... __ .... ....... 5,000 ((
40. Gróf Mailáth G y ö r g y _ 10,000 «
41. Báró Forster Gyula „  _  ... 5,ooo «
42. Jankovich Béla ... .... .„ . 15,000 (i
43. Gróf Mailáth Géza ... .... „ 5,000 C<
44. Patay Tibor . _  „  _■ ... 10,000 «
45. Gróf Szirmay Sándor _  _  ... 5,000 ((
46. Kozma Miklós _  „ 5,000 «
47. Rudnay Béla _  _  ... 2,000 «
48. Cserny Károly _  .... ... .. _ 5,000 «
49. Báró Vojnits Sándor „  .._ ._ __ 5,000 ((
50. Berzeviczy A lbert „  __ „„ 5,000 «

Átvitel ... _  823,000 kor.



14

Á thozat„  823,000 kor.

5 Gróf Szapáry József _  ..... .. 50,000
$2. Gróf Draskovich János 10,000

53- Lyka D ö m e ___  ... „ 20,000

54- Gróf Teleki T ibor _  _ 20,000

55- Gróf Zichy Kázmér 10,000
56. Patay G yörgy_ ... „  „  „  _ 100,000
•57- Báró Lipthay Béla 5.000
58. Kudnay Egyed „  __ __ 5,000
59- Fejér Miklós .„ „  .... 3,000

Összesen 1.046,000 kor.
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T I S Z T E L E T I  T A G O K :

Nagybányai Horthy Miklós 
Magyarország kormányzója 

ő főméltósága.

Habsburg-Lotharingiai 
Jenő kir. herczeg ő fensége.

Habsburg-Lotharingiai 
József kir. herczeg ő fensége.

Habsburg-Lotharingiai 
József-Ferenc kir. herczeg ő fensége.

Habsburg-Lotharingiai 
Albrecht kir. herczeg ő fensége.

I.

2





II.

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

A

1915 Almásy Alajos gr., Békésgyula. (Bpest,
IX ., Erkel-u. 15.)

1883 Almásy Dénes gr., Békésgyula. ( Bpest, 
IX ., Erkel-u. 15.J

1917 Almásy Dénes gr. ifi., Pa Szt. Tamás, u. p.
Pa Poó, Jász-Nágykun-Szolnokm.

1890 Almásy Imre gr., Pa Szt. Tamás, u. p. 
Py Poó, Szolnokm.

1920 Almásy Imre gr. ifj., Budapest, V III .,  
Reviczky-u. 4/a. ( Felső-Petény, u. p. 
Bánk, Nógrádm.)

1916 Almásy Pál gr., Budapest, V III .,  Baross-
ütca 10. (J. 112 — 85.)*

1917 Almássy János, Borostyánkő, V asm. - 
1922 Ambró Ferenc, Bpest, V ., Báthory-u. iy . 
1896 Ambrózy Gyula gr., Fütelek, u. p. Nagy-

Gencs, Vasm. (Budapest, V ., Bálvány
utca 20.)

* A bpesti lakcímek után (—) zárj el közé jegy
zett számok, az illető tag telefonszámát jelentik.



1899 Ambrózy-Migazzi István gr., V asszécsény.
1896 Ambrózy Lajos gr., Bpest, IX ., Rákos-u. 5.
1880 Andrássy Géza gr., Budapest, V III ., 

Eszterházy-u. 42. (J. 98 — 20)
1882 Andrássy Gyula gr., Bpest, I I ., jő-u. 11. 

(41-22.)
1914 Andrássy Imre gr., Budapest, V I., Vilma 

királyné út 34—36. (22 — 80)
1912 Andrássy Manó g r , Budapest, V III .,  

Eszterházy-u. 42. (J. 98 — 20.)
1914 Andrássy Mihály gr., Budapest, VE.

Vilma királyné-út 34—36. (22 — 80.)
1884 Andrássy Sándor gr., Budapest, VI., 

Vilma királyné-út 34—36. (22 — 80.) 
Velejte, Zemplénin.)

1893 Antos István, Rákoscsaba, Pestm.
1919 Apor Gábor br., Bpest, /., Tárnok-u. 1.
1921 Apor István br., Bpest, V III .,  Eszterházy- 

utca 30. ( Abosjalva, Kisküküllöm.)
1868 Apponyi Albert gr., Bpest, / ., Verböczy- 

u tc a ij. (40 — 20) (Eberhard, Pozsonyin.)
1898 Apponyi Antal Lajos gr., Bpest, IV ., 

Ritz-száll oda. ( Nagy-Appony, Nyitram.)
1919 Apponyi Antal gr., Lengyel, Tolnám.
1873 Apponyi Géza gr., Wien, /., Kärntner

ring 4. (Hőgyész, Tolnám.)
1919 Apponyi György gr., Bpest, /., Verböczy- 

utca 17. (40 — 20)



2 1

1893 Apponyi Gyula gr., Budapest, II ., Ybl 
Miklós-tér 6. (22—89)

1904 Apponyi Henrik gr., Budapest, II ., Ybl 
Miklós-tér 6. (22—89)

1919 Apponyi Rezső gr., Budapest, V I., Nagy 
János-u. 16. (62—63)

1865 Apponyi Sándor gr., Lengyel, Tolnám.
(Bpest, V I., Andrássy-út 106.) (91—86) 

1916 Archer Hubert, Graz, Hans Sachsgasse 2.

B

1911 Baich Mihály br., Bpest, IV ., Kecskeméti
utca 7. (102—28) ( Alsó szel este, Vasm.) 

1911 Bakach-Besenyey Ferenc br. j  
1918 Bakach-Besenyey György br., Bpest, II., 

Fő-iít 21. (J. 65 — 58)
1916 Barcza György, Bpest, IV ., Veres Pdlné- 

utca ig. (J. 99 — 86) (Wien, Bank- 
gasse 6.)

1918 Barcza Imre, Bpest, IV ., Veres Pálné-
utca ig. (J. 99 — 86) (Pa Zámor, u. p. 
Sóskút, Fejérm.)

1916 Barcza Károly, Bpest, IV ., Veres Pdlné- 
utca ig. (J. 99 — 86)

1919 Barcza Lajos (Bpest, IV ., Veres Pdlné-
utca ig. (J. 99 — 86) Szentmártonkáta, 
Pestm.
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1918 Barcza László, Csabrendek, Zalam.
1908 Barcsay Tamás, Bpest, V III .,  Reviczky- 

utca 5. (Gyalu, Kolozsm.)
1882 B atthyány Béla gr., Hága, Niederland. 
1867 B atthyány Elemér gr., Budapest, IV .,

Kaas Ivor-u. 10. (J. 101 — 22)
1900 Batthyány Gábor gr., Budapest, V i l i . ,  

Múzeum-utca 5.
1908 Batthyány Gyula gr., Bpest, VI., Délibáb

utca 16. (32 — 18)
1890- Batthyány István gr., Budapest, IX ., 

Üllői út 11. (Kurittyán, u. p\ Szuha- 
Kálló, Borsodm.)

1883 B atthyány Iván gr., Nagy-Csákány, Vasm. 
1881 Batthyány Lajos gr. (Polgárdi, Fejérm.)

Bpest, / ., Délibáb-u. 16.
1915 Batthyány-Strattm ann László herceg, 

Köpcsény, u. p. Oroszvár, Mosonni.
1919 Batthyány Vilmos gr., Budapest, IV .,

Ferenciek-tere 9. (83 — 79)
1907 B atthyány Zsigmond gr., Budapest, V I., 

Bajza-u. 32. (Nova, Zalam.)
1922 Batthyány Zsigmond gr. ifj., Bpest, V I., 

Bajza-u. 32.
1918 Bánffy Dániel br., Fugod, u. p. Nagy- 

enyed, Alsó Fejérm.
186b Bánffy Ciyörgy gr., Budapest, V III .,  

Reviczky-u. 5. (Bonchida, Kolozsm.)



1894 Bánffy Miklós gr., Bpest, V III .,  Reviczky- 
utca 5. (J. 3 —99)

1919 Bánffy Zoltán br., Budapest, Uri-u. 8. 
( Beresztelke, Maros-Tordam.)

1902 Bánhidy Antal br., Bpest, I I I . ,  Zsigmond- 
utca 31. (Császárfürdő)

1916 Bárczay Ferenc, Somogyszentmiklós, 
(Bpest, V I., Aréna-út 100.)

1919 Bárczy Elek, Budapest, V I., Vörösmarty- 
utca 44/b. (Kolcsmező, Zemplenm.)

1909 Bárczy István, Bpest, V II., Nagy János- 
utca 33. (10—90)

1878 Beniczky Ádám, Bpest, V I I I .,  Sándor- 
utca 14. (Zsámbok, per Túra, Pestm.)

1878 Beniczky Géza, Budapest, / ., Uri-u. 12. 
(115 — 95) (Homok, Szolnokm.)

1919 Beniczky Ödön, Bpest, V III .,  Múzeum
utca 5. (J. 63 -41 )

1908 Benyovszky Móricz gr., Siklós, Baranyam. 
(Bpest, V I I I .,  Horánszky-u. 12.)

1918 Benyovszky Rudolf gr., Nagylégh,
Pozsonym.( Bpest, V I I I , Horánszky-u. 12 )

1902 Benz Albcron Ottó br., Szarvas, Annaliget, 
Békésm.

1912 Beöthy László, Bpest, V I., Aradi-u. 70. 
( Árpád, Biharm.)

1897 Berchtold Kázmér gr.> N.-Kázmér, 
Zemplenm.
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1896 Berchtold Lipót gr., Buchlau,
Post: Ungarisch-Hradisch, Mähren.

1869 Berczelly Jenő, Bered, Nógrádm.
1916 Berczelly Jenő ifj Bpest, V III .,  Baross- 

utca 8. ( Bércéi, Nógrádm.)
1911 Berg Hermann br., Kétbodony, u. p. 

Romhány, Nógrádm.
i860 Bernrieder József, Közép-Hidvég, u. p. 

Kötesd, Tolnám.
1898 Berzeviczy Albert, Bpest, V II., Erzsébet- 

körút 9. (J. 23) ( Berzevicze, Sárosm.)
1916 Berzeviczy Béla f
1892 Bethlen Aladár gr., Élesd, Bili arm.,

( Bpest,V I., Andrássy-út 108) (157 — 10)
1907 Bethlen Ádám gr , Bonyha, Kisküküllőm.
1891 Bethlen Balázs gr., Árokalja, u. p. Kerlés, 

Szolnok-Dobokam.
1916 Bethlen Béla gr., Aranyos-Gyéres, Torda- 

Aranyosm.
1921 Bethlen György gr., Kolozsvár ,M ajális-u.12
1896 Bethlen István gr., Budapest, / ., Szent 

György-tér 1. (Mezősámsond, u. p. M -  
Rücs.)

1882 Bethlen Ödön gr., Kolozsvár, Arany János- 
utca 4.

1919 Bethlen Pál gr. id., Bethlen.
1911 Bethlen Pál gr. ifj., Budapest, IV ., 

Kecskeméti-u. 5. (142—65)



1913 Béldi Ferenc gr., Mezőméhes, Kolozsm. 
1902 Bíró Albert f.
1881 Biró Lajos, Gyöngyös-Halász. (Bpest, IV ., 

Rcáltanoda-u. 18.) (146—33)
1910 Bissingen Nándor gr., Budapest, VI I I . ,  

Reviczky-u. 4. (J. 66 — 18)
1905 Bittó István t.
1921 Blanc.kenstein Pál gr., Füzes-Gyarmat, 

Békésm.
1883 Blaskovich Aladár, Tápió-Szt.-Márton,

Pestm. (Bpest, IV ., Reáltanoda-u. 12.) 
1898 Blaskovich Sándor, Luzern, Villa Felsberg, 

Svájc. (Bpest, IV ., Vadászkürt-szálló.)
1916 Blomberg Gyula br., Gardán, u. p.

Sül elmed, Szilágym.
1905 Bolgár Ferenc, Bpest, IV. ,  Váci-u. jő. 

(5 — 84)
1917 Bolgár Ferenc ifj., Budapest, VI.,

Andrássy-út 105.
1893 Bolza Pál gr. (Szarvas.) Budapest, /., 

Dísz-tér 7. (160 —11)
1921 Bolza Rudolf gr., Bpest,V 1 1 1 ,,Sándor-u. 14. 
1901 Borbély György, Török-Szt.-Miklós.
1905 Bornemisza Elemér br., Budapest, IX. ,

Üllői-út ig. (Peszéradacs, u. p. Tatár- 
Szt.-György, Pestm.)

1906 Bornemisza Lipót br., Budapest, IV. ,
Fgyetem-u. 1. (107 — 79)
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%
1912 Boronkay Jenő, Bpest, II. ,  Nyúl-u. iy . 

(82 — 20) (Sárkányfalva, u. p. Köbölkút, 
Esztergomm.)

1919 Borovicsényi Aladár, Budapest, VI I I . ,  
Trefort-u. 3.

1907 Botka Béla, Ó-Léc, Torontálm. (Bpest, /., 
Dísz-tér 6.)

1916 Bottlik István br., Budapest, V ., Honvéd
utca 1. (Tibold-Darócz, Borsodm.)

1885 Braganca herceg, Don Miguel, Schloss- 
Bronnbach, an der Tauber G. H. Baden, 
Deutschland.

1922 Breda Viktor gr., Lökösháza, Áradni.
1900 Burchard-Bélaváry Pál, Budapest, V ., 

Sas-u. 16.
1904 Burián István gr. j.
1916 Burián Mihály, Bpest, VI I I . ,  Mária-u. 2.

C

1919 Cnobloch János br., Budapest, V ., 
Akadémia-u. iy *

1887 Crouy-Chanel Endre gr., Budapest, IV. ,  
Kaas Ivor-u. 9. (Saca, u. p. Buzinka, 
Ab auj-Tornám.)

1909 Csarada János, Bpest, IV. ,  Veres Pálné- 
utca 28.

Az év végén kilépett.



1863 Csapó Vilmos, Tengelic, Tolnám.
1889 C'satáry Frigyes, Wien, VI., Linkewink- 

zeile 4.
1922 Csáky Andor gr., Öttevény, Győrm.
1921 Csáky Félix gr., Bpest,IX., Soroksári-út 38. 
1868 Csáky Gyula gr., Bpest, / ., Pauler-u. 21. 
1910 Csáky Gusztáv gr., Görgő, Szepesm.

(Bpest, IV., Múzeum-u. g.) (J. 98—38) 
1919 Csáky Imre gr., Bpest, V ., Vörösmarty- 

tér 5.
1913 Csáky István gr., Bpest, X., Héderváry- 

utca 27. (J. 44—89)
1919 Csáky István László gr., Bpest, / ., Buda- 

toki-út 4ija. (j. 131 — 28) (Uncsukfalva, 
Hunyadm.)

1918 Csáky Károly gr., Bpest, V I II . ,  Szent
király i-u. 15.

1897 Csáky Vidor gr., Szepes-Görgő (Pozsony, 
Baross-utca.)

1919 Csáky Zsigmond gr., Budapest, /., Buda-
foki-út 41 ja. (J. 131—28)

1865 Csekonics Endre gr., Budapest, IV.,
Kecskeméti-u. 10. (J. 103 — 19) (Enying, 
Veszprémm.)

1894 Csekonics Gyula gr., Budapest, IV., 
Kecskeméti-u. 10. (103 — 19) ;

1896 Csekonics Iván gr., Budapest, I V ., 
Kecskeméti-u. 10. (103 — 19)
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1894 Csekonics Pál gr., Budapest, IV .,  
Kecskeméti-u. 10. (103 — 19)

1892 Csekonics Sándor gr., Budapest, IV .,
Veres Pdlné-u. 28.

1908 Cserny Károly, Bpest, IX .,  Imre-u. 4.
1881 Cséry Lajos, Bpest, IV., Váczi-u. jy .
1917 Cséry Lajos ifj ., Bpest, IV., Váczi-u. 37. 

(63 - 93^
1919 Cséry Miklós, Budapest, IV., Váczi-u. jy .  

(63-93)
1871 Cziráky Antal gr., Lovasberény ( Bpest, 

IV .,  Fér énei ek-tere g.) (160 — 14)
1908 Cziráky György gr., Budapest, IV., Váci

utca 48. (Dénesia, Sopronm.)
1873 Cziráky János g r.: Budapest, IV., 

Kecskeméti-u. 10.
1906 Cziráky József gr. (Dénesia, Sopronm.) 

Bpest, IV ., Váci-u. 48.
1896 Cziráky László gr., Bpest, I V  , Ferenciek- 

tere 9. (Lovasberény, Fejérm.)
1871 C'zóbel István, Nagy-Őr, u. p. Késmárk

D

1896 Darányi Ignác, Budapest, VI., Andrássy- 
út 52. (11—99)

1910 Darányi Kálmán, Bpest, V I I I . ,  Sándor- 
utca 6,
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1920 Dáni Balázs, típest, IV ., reáltanoda-u. 16. 
1869 Dániel Ernő bx., Budapest, IV., Múzeum- 

korút 5. (6—98)
1909 Dániel Pál ifj., Budapest, V i l i . ,  József

kor út 37. (Ó-Léc, Torontálm.)
1903 Dániel Tibor br., Bpest, VI., Bajza-u. 8.

(5 8 -8 3 )
1917 Deák-Horváth Dénes, Bpest, I ., Uri-u. 34. 
1891 Degenfeld Imre gr., Bpest, V I I I . ,  Sdndor-

utca 14. (Téglás, Hajdúm.)*
1912 Degenfeld Miksa gr., Erdöszáda, Szatmár- 

megye.
1896 Degenfeld Pál gr., Téglás, Hajdúm.
1879 Degenfeld Sándor gr. j.
1867 Dessewffy Aurél gr., Budapest, V I II . ,  

Horánszky-u. 16. (J. 1—67)
1894 Dessewffy Emil gr., Budapest, V I I I . ,  

Horánszky-u. 16. (J 1—67)
1906 Dessewffy István gr., Budapest, V i l i . ,  

Horánszky-u. 16. (J. 1—67)
1918 Dezasse Ferenc gr., Bpest, / ., Uri-u. 60. 
1920 Dobokay Béla, Bpest, IV ., Tiirr István-

utca 8.
1917 Doertenbach György, Stuttgart, König

strasse 43/b. Würtemberg*
1893 Dokus Ernő, Bpest, IV ., Múzeum-krt 39 

(Legenye, Zemplénm.)
* K ilépett.



1922 Döry Andor br , Bpest, / ., Uri-u. 8.
1916 Dory Béla Bpest, V I I I . ,  Baross-u. 21. 
1912 Dory Gyula, Bpest, V I I I . ,  Rökk Szilárd-

utca 2. (Zsitva-Gyarmat, Barsm.)
1907 Döry Hugó, Dombóvár. (Budapest, IV ., 

Múzeum-kőrút 31.)
1915 Döry Jenő, Dombóvár, Tolnám.
1918 Döry László br., Pozsony, Szilágyi Dezső-

utca 13.
1919 Döry László, Kis-Dorogh, Tolnám.
1917 Döry Miklós br., Wien, II., Praterstr. y8. 
1895 Döry Ödön f.
1912 Drasche-Lázár Alfréd, Budapest, V I I I . ,  

Sándor-u. 22. (J. 4—18)
1901 Draskovich Iván gr., Bar any a-Sellye. 
1911 Draskovich János gr., Dugoselo, Zágrábm. 
1917 Draskovich József gr. f.
1914 Draskovich Pál gr., Szentkereszt, Vasm. 
1898 Dréher Jenő, Bpest, /., Mártonhegyi-út 6. 

(14—16)

E

1885 Edelsheim-Gyulai Lipót gr., Budapest, 
/ ., Dísz-tér 12. (2 — 70) ( Felső-Elefánt, 
N y Uram.)

1911 Edelsheim-Gyulai Lipót gr. ifj ., Budapest, 
/ ., Dísz-tér 12. (2 — 70) (Felső-Elefánt, 
N y Uram.)
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1903 E lek  G usztáv , Mező-Peterd, tíiharm.
(Bpest, IV .,  Ferenc József-rakp. 27.) 

1916 Eltz Károly gr. f.
1921 Emich Gusztáv, Berlin, Corneliusstr. 8. 
1872 Erdödy György gr., Gyepű-Füzes, Vasm.

(Wien, Löwelstrasse 12.)
1910 Erdödy Imre gr., Galgóc, Nyitram.
1890 Erdödy István gr. j.
1907 Erdödy Rudolf gr. ifj., Novimarof,

Varasdm. Horvátország. (Bpest, IV ., 
Kaplony-u. 7.) (78 — 99)

1872 Erdödy Rudolf gr., Novimaroj, Varasdm,.
(Budapest, IV., Vadászkürt-szálloda) 

1895 Erdödy Sándor gr., Vép, Vasm.
1915 Erdödy Tamás gr., Kőszeg, Vasm.
1910 Erdödy Vilmos gr., (Galgóc, Nyitram.) 

Budapest, V i l i . ,  Esterházy-u. 25.
1873 Esterházy Antal Miklós hg., Pottendorf,

bei Wien.
1919 Esterházy Károly gr., Cseklész, Pozonym. 

(Göd, Pestm-.)
1881 Esterházy László gr., Magyar-Szombathely, 

Veszprémm. (Bpest, V I I I . ,  Trefort-u. 2.) 
1912 Esterházy László gr. ifj., Sárosd, Fejérm.

( Bpest, IV .,  Féréneiek-tere g.)
1884 Esterházy Miklós Mór gr., Csákvár,

Fejérm. (Bpest, V I II . ,  Szentkirályi
utca 32/b.) (J. 5 —3 4 )

3i
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i 88i Esterházy Pál gr. id., Szig/iget, u. p. 
Balatonederics, Zalam.)

1899 Esterházy Pál gr. ifj., Réde, Veszprémül.
(Budapest, IV., Ferenciek-tere g.)

1900 Esterházy Rudolf hg., Wien, /., Wallner-
strasse 4. (Kismarton (Eisenstadt).

1888 Esterházy Sándor gr., Marcaltö,
Veszprémül. (Bpest; V I II . ,  Esterházy
ak  a 30.) (J. 69—30)

F

1919 Eanta Géza (igify), Budapest, X., Külső
Kerepesi-út 4g. Ferenc József lov. lakt. 

1895 Farkas László j.
1904 Fáy György, Pécel (Bpest, IV., Irányi- 

utca 2j.)
1892 Fáy Gyula, Nyústya, Gömörm.
1885 Fáy-Halász Gedeon, Bpest, IV ., Veres 

Pálné-u. 10.
1912 Fáy László, U(szász, Pestm. ( Bpest, IV .,  

reáltanoda-u. 12.) (17 — 76)
1912 Feilitzsch Berthold br., Budapest, IV .,  

Deák Ferenc-u. 6. (132—62)
1920 Fejér Miklós, Tiszavárkony, Szolnokm. 
1911 Fekete Aladár br., Szabás, Somogyin. 
1903 Festetics György gr.,' Budapest, V I I I . ,

Eszterházy-u. 26.



1872 Festetics Kálmán gr., Pa Gyöngyös, u. p. 
Német-Lád, Somogym-.

1919 Festetics Kristóf gr., Bpesi, V ., Nádor
utca 11. (Csertő, u. p. Szigetvár, Somogy- 
megye.)

1862 Festetics Pál gr., Bpest, V ., Zrinyi-u. in.
(34—50). (Dég, Veszprémül.)

1915 Festetics Sándor gr., Bpest, V III . ,  Szent- 
királyi-u. 32. (J. 12) (Dég, Veszprémm.) 

1870 Festetics Tasziló hg., Budapest, V I II . ,  
Eszterházy-u. 20. (J. 32) (Keszthely.)

1874 Festetics Vilmos gr., Budapest, V I I I . ,
Vas-u. 12. (J. 39—41) (Toponár, 
Somogym.)

1875 Fiáth Pál br., Aka, per Kisbér. (Bpest,
Dezsö-u. 12.)

1915 Fiáth Tibor br., Pa Apáti, u. p. Szedres, 
Tolnám.

1900 Flesch Aladár, Wien, Frankgasse 2.
1914 Flotow Wulf br., Frankfurt a/M., Holz- 

hausenstrasse 52. (Homburg v. der Höhe, 
Kurhaushotel.)

1914 Fluck Béla, Bpest, IV., Veres Pálné-u. 9. 
1912 Fodor István, Budapest, V I II . ,  Baross- 

utca 52. (J. 6 4 -33 )
1895 Forgács János gr., Bpest, IX . ,  Üllői-út ig. 

(Gács, Nógrádm.)

33
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1906 Forster Gyula br., Bpest, II.,  lánchid- 
utca 4. (42—84)

1906 Forster Gyula br., i f j Nyitra-Koros.
1912 Forster Jenő br., Budapest, I., Várkert-

rakpart 17. (120 — 17)
1889 Földváry Elemér, Bpest, IV ., Havas-u. 4. 

(Péteri, u. p. Monor, Pestm.)
1918 Fries Móric gr., Czernahora, Mähren.

(Wien, Jockey-Club.)
1912 Fürstenberg-Stammheim F. Egon gr.,

Budapest, IV., eskü-tér 5.

G

1893 Gaál István, Büsü, Somogym.
1919 Gagern János br., Bpest, V i l i . ,  Sándor-

utca 14. (Ivánd, Torontálm.)
1922 Gagern Miksa br., Temesvár, Ivánda.
1911 Gencsy Béla, Budapest, IV ., Szép-u. 5. 

( Balkány, Szabolcsúi.)
1907 Gerliczy Felix br., Deszk, Torontálm.
1917 Gerliczy István br., Bpest, IV ., Astoria-

szálló.
1913 Ghillány Imre br. f.
1914 Gosztony István, Bpest, V i l i . ,  Józsej-

körút 37. (Erk, Hevesm.)
1919 Gosztony Kálmán, Bpest, V i l i . ,  Józsej- 

körút 6j.



1919 Gosztony Sándor, Bpest, V I I I . ,  Józsej-
körút 63. ( Boconád, Hevesm.)

1881 Graefl Jenő, Poroszló, Hevesm.
1888 Gyömröy Aurél t.
1881 György Endre, Budapest, IX . ,  Üllői-út 1. 

(Péterfalva, Ugocsam.)

H

1885 Hadik-Barkóczy Endre gr., Bpest, V I I I . ,  
Múzeum-u. 7. (J. 98—33) (Tavarna, 
Zemplénm.)

1920 Hadik Endre gr., Bpest, V I I I . ,  Múzeum-
utca 7. (J. 9 8 -33 )

1887 Hadik János gr., Budapest, VI., Délibáb
utca 35. (Nádaska, u. p. Torna, Abauj- 

- megye.)
1916 Hajós Gergely, Budapest, V I I I . ,  Múzeum- 

kőrút 18.
1916 Hajós József, Budapest, V I I I . ,  Múzeum- 

kőrút 18.
1915 Haller Ferenc gr., Gyergyó-Várhegy.
1895 Haller György gr., Kerelö-Szt.-Pál, Kis- 

kü küllőm.
1906 Hammerstein Richárd br., Bpest, IV., 

Ferenc József-rakpart 17.
1918 Hanstein Ágost, Wusseken, bei Gambin, 

Bez. Stolp, Pommern.
3*
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1914 H anvay László, Széki puszta, u. p.
Kelemér, Gömörm.

1883 Harkányi Andor br., Budapest, V .,
V örösmarty-tér 5. (103—65) (Pa 
Kengyel, Szolnokul.)

1880 Harkányi János br., Budapest, VI., 
Andrássy-út 4.

1911 Harkányi Sándor br., Budapest, VI.,
Andrássy-út 4.

1915 Hazai Samu br., Budapest, /., Horthy
Miklós-út 39.

1899 Haupt-Stummer Lipót br., Tőkés-Újfalu, 
N y Uram.

1917 Haupt-Stummer Lipót br. if j . Tavarnok, 
u. p. Nagytapolcsány, Nyitram. ( Bpest, 
IV ., Dunapalota sz.)

1912 Hámos Antal br., Berzéte, Gömörm.
( Budapest, Hungária-száll oda.)

1920 Hedry István, London, S. W. 1.
Cadogenplace 47.

1921 Herczeg Ferenc, Budapest, Hideg-
kúti-út 51/B. (46.)

1912 Hermersberg Hugó gr., Berlin,
Gr.-Lichterfelde, Promenadenstrasse 4. 

1920 Hertelendy Andor, Washington D. C. 
Suite .426. The Castleton, R. Street 
Cor. i6*A N  W. Hungarian Legation. 
( Szepesmi ndszent.)



1919 Hohenlohe Ferenc hg., Budapest, / ., Uri-
utca 34. (Wien, Salesianergasse j/a.)

1917 Hohenlohe Károly Egon hg., Budapest,
I., Uri-u. 54.

1912 Hohenlohe-Oehringen Kraft Keresztély 
hg., Javorina, Szepesin.

1912 Hohenlohe-Waldenburg Miklós hg., Wien, 
/., Kruger-strasse 17,

1920 Homrogdy Pál (1917), Budapest, V I I I . ,
Szentkirdlyi-u, 4g.

1914 Horthy Béla, Mezőkászony, Beregnt.
(Budapest, VI., Király-u. 106.)

1888 Horthy István, Bpest, IV ., Kaplony-u. 7. 
1910 Horthy Jenő, Szt.-Margita, Szolnok

it  ob okam. (Bpest, IV ., Kaplony-u. 7.) 
1899 Hoyos Miksa gr., Német-Ldd, Somogym. 
1912 Hoyos-Wenckheim Fülöp gr., Budapest, 

Dezső-u. 9. (115 —13)
1873 Hugonnai Béla gr., Bpest, /., Hideg- 

kúti-út ioglc.
1918 Hun kár Aladár, Bpest, V I I I . .  Baross-u. 3.

( Bakonybdnk, Veszprémin.)
1919 H unyady Ferenc gr., Budapest, V III . ,

Múzeum-u. 15. (Somogy-Szill.)
1894 Hunyady József gr., Budapest, V I I I . ,  

Trefort-u. 3. (J. 3 — 18) (Kéthely, 
Somogym.)

1893 Hunyady Károly gr., Soborsin, Áradni.



1896 Hunyady László gr., Budapest, V III . ,  
Trefort-utca 3. (J. 3 — 18) (Ürmény, 
Nyitram.)

1919 Huszár Aladár, Balassagyarmat.
1917 Huszár Elemér, (Keszeg, Nógrddm.) Bpest,

IV., Kossuth Lajos-u. 3.
1910 Huszár Gyula, Bpest, 1 1 ., Hunfalvy-u. 13. 
1894 Huszár Károly, Nógrád-Bércéi.
1903 Huszár László, Bpest, / ., Szt.-Háromság

utca 4.
1918 Huszár Pál br., Bpest, IV ., Váci-u. 68.

I J

1917 Illés József, Bpest, 1 ., Döbrentey-u. 20. 
(101-76)

1882 Inkey Antal, Bpest, IV ., Kaas Ivor-u. 10. 
(Bogát, u. p. Somogy-Jaád.)

1892 Inkey Imre br., Rasinja, Horvátország.
1893 Inkey József br., Ikáros-Berény, Somogyin.

(Budapest, V I I I . ,  Eszterházy-utca 25.)
(J- 55-89) •

1885 Inkey László, Bogát, u. p. Somogy-Jaád. 
1903 Inkey Pál br., Ikáros-Berénv. (Budapest, 

/ ., Tárnok-u. 1.)
1919 Inkey Zsigmond, Bpest, V I I I . ,  Főherczeg

Sándor-u. 24. (J- 4—62.) ( Somogy-Jaád.)
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1912 Ivánka Géza br., Pdtka, Fehérni.
1879 Ivánka László br., Felső-Szemeréd,

Hontm.
1878 Ivánka Oszkár, Budapest, IV ., Múzeum- 

kőrút 31. (J. 94 -51 )
1919 Jakabffy Gyula, Dombegyháza, Csandám.
1916 Jakabffy Tibor, Bpest, V ., Erzsébet-tér 3.

(110 — 96)
1917 Jankovich Aladár gr., Cabuna, Slavonia. 
1912 Jankovich Béla, Bpest, V I I ., Rdkóczi-út 6.

(Tésa, u. p. Vámos-Mikola, Hontm.) 
1907 Jankovich-Besán Endre gr., Gicz-Hat- 

halom, Veszprémm. ( Bpest, IV., Ferenc 
] ózset-rakpart 25. (J. 69—48)

1917 Jankovich-Besán József gr., Bpest, IV ., 
Kaas Ivor-u. 4. ( Barcs, Somogy m.) 

1902 Jankovich Iván gr., Szőllős-Györök, 
Somogym.

1917 Jaross Sándor, Győr, Opitz-u. 18.
1906 Jánoky-Madocsány Gyula, Bpest, V II . ,  

Damjanich-utca 34. (Pa Egeri, u. p. 
Nagy-Lapds, Nyitram.)

1892 Jekelfalussy Zoltán, Bpest, II . ,  Idnchíd- 
utca 6. (42 — 53)

1917 Jeszenszky József br., Alsó-Hidvég,
T  olnam.

1914 Jeszenszky Károlv br., Budapest, V I I I . ,  
Sándor-u. 27.
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* 1883 Jeszenszky Sándor br., Nógrád-Kövesd,
(Budapest, IV ., Veres Pdlné-u. ig.)  

1886 Jósika Sámuel br., Kolozsvár, unio-u. ig. 
1908 Josipovich Géza, Budapest, V I I I . ,  József- 

körút 56. (J. 35 — 56)
1922 Justh István, Bpest, V ., Aulich-u. 3.

K

1910 Kaas Albert br., Budapest, VI., Dalszin- 
ház-utca 8. ( Bereg-Som.)

1904 Kabós Ferenc, Bpest, IV . ,  Veres Pálné- 
utca12.(Szász-Kis-Almás, u. p. Erzsébet
város. )

1921 Karg György br ..Budapest, V i l i . ,  Üllői- 
út 14.

1919 Karg János br., Bpest, V i l i . ,  Üllöi-út 14. 
(J. 94) (Meggyes, p. Darlac, Kisküküllö 
megye.)

1908 Kállay Frigyes, Tápió-Sáp, Pestm.
(Bpest, IV .,  Váci-u. 6y.) (174 — 00) 

1903 Karátsonyi Andor, Beodra, Torontálm. 
(Bpest, VI., Pálma-u. j . )  (J. 29 — 95)

1882 Karátsonyi Aladár gr., Bpest, V i l i . ,
József-körút 33.

1883 Karátsonyi Jenő gr., Bpest, I ., Krisztina-
körút I 2 y .  (58 — 08)
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1910 Kárász István, Szeghalom, Békésm.
1920 Kánya Kálmán, Bpest, L , Pauler-u. 18.
1898 Károlyi Antal gr., Wien, V I I I . ,  Florian

gasse 16.
1904 Károlyi György gr., Budapest, V I I I . ,

Reviczky-u. 6. (J. 98 — 15)
1892 Károlyi Gyula gr., Budapest, V I I I . ,

Reviczky-u. 6. (J. 98 — 15) ( Arad- 
Mácsa.)

1.893 Károlyi Imre gr., Budapest, II . ,  Margit- 
rakpart 9. (135—73) (Nagy-Mágocs,
Csongrádm.)

1918 Károlyi István gr., Budapest, V I II . ,
Múzeum-u. 11.

1905 Károlyi József gr., Budapest, V I II . ,
Szentkirályi-u. 32. (J. 12)

1893 Károlyi Lajos gr., Budapest, V III . ,
Eszterházy-u. 40.

1881 Károlyi László gr., Budapest, V I II . ,
Múzeum-u. 11. (50 — 94)

1892 Kazy József br., Bpest, V ., Tükör-u. 5. 
(80—10)

1919 Kazy Károly br., Bpest, V., Tükör-u. 5.
(80 —lo)

1899 Kégl Dezső, ('sala, Fejérm. (Budapest,
V II. ,  Rákóczi-út 6.)

1881 Keglevich Béla gr., Budapest, VI., Aréná
id 100. (9 — 71) (Somogy-Szent-Miklós.)



1871 Keglevich Gábor gr., Abony, Pestm.
1903 Keglevich György gr. (Klemi major, u. p. 

Csanád-Apáca.) Budapest, /., Bécsi - 
kapu-tér i.

1882 Keglevich Gyula gr., Budapest, IV ., 
Ferenciek-tere 2. (116—99) (Pétervására, 
Hevesm.)

1920 Keglevich Imre gr., Pétervására, Hevesm.
Budapest, IV ., Ferenciek-tere 2.) 
(116—99)

1903 Keglevich István gr., (Ipolykürt, u. p.
Szécsény, Nógrádm.) Bpest, / ., Verböczy- 
utca 25.

1904 Keltz Sándor, Palin, Zalam.
1893 Kemény Ákos br. t
1906 Kemény Árpád br., C sombord, u. p. X  agy - 

Enyed. (Bpest, IX . ,  Kinizsi-u. 27.)
1899 Kendeffy Gábor gr., Hátszeg, Huny adni. 
1906 Kendeffy Lajos, Budapest, V I I I . ,

Múzeum-u. 9. (Tarodháza, u. p. Dömö
tör i, Vasm.)

1921 Kende Zsigmond br., Túristvándi,
Szatmárm. (Bpest, V ., Szabadság-tér 3.) 

1921 Keresztes Ákos, Bpest, / . ,  Tábor-u. 2. 
1911 Khuen-Hédervárv Károly gr., Hédervár, 

Győrm. (Bpest, IV .,  Ferenciek-tere 9.)
1900 Khuen-Hédervárv Sándor gr., Bpest, IV .,

Ferenciek-tere 9. (Hédervár, Gvör-m.)
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1873 Kilényi Hugó, Budapest, I., Váralja-u. 2.
(4 2 -4 8 )

1882 Kinsky Zdenkó gr., Chlumetz a. d. Cidlina, 
Böhmen.

1908 Kiss Géza (nemeskéri), Göd, Pestm.
1882 Kiss Pál (nemeskéri), Göd, Pestm.
1908 Kiss Sándor (nemeskéri), Sofia, Bulgária, 

Legation Royale de Hongrie.
1915 Klebeisberg Kuno gr., Budapest, IV ., 

Ferenciek-tere 9.
1912 Kornis Ferenc ifj., Budapest, IV .,  Kaas

Ivor-u. 8. (Tiszabüd, u. p. Büdszent- 
mihály, Szabolcsúi.)

1913 Kossuth Lajos ifj., Bpest, /., országház-
utca 2. ( Bodrogszög.)

1919 Kossuth Pál, Bodrogszög, Zemplénin.
1880 Kovács Sebestyén Endre, Budapest, V .,

Józsej-tér 5. (179—40) (Szegszárd.)
1920 Kozma Miklós, Budapest, IV ., Havas-u. 4. 
1897 Kövér Gusztáv, Héki puszta, u. p. Martfű,

Szolnokm.
1920 Kövér János, Martfű, Szolnokm. ( Bpest,

IV .,  Kossuth Lajos-u. 10.)
1917 Kriszt Ferenc, Wien, IV ., Karlsgasse 9. 
1876 Kubinyi Árpád, Felsö-Kubin, Árvám.
1921 Kuhn Béla br., Budapest, V I I I . ,  Reviczky-

utca 6.
1914 Kuhn Ottó br., Wien, Ballplatz Nr. 2.
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1922 K ürthy István, Koltha, Komáromul. 
(Budapest, IV .,  Bristol-szálloda.)

*
L

1917 Láng Boldizsár br., Bpest, V ., Mária
Valéria-u. 10. (78 — 85)

1920 Láng Mihály br., Bpest, IV .,  Apponyi- 
tér 1.

1906 László Elemér, Bpest, X., Család-u. 21.
(Degenfeldtanya, u. p. Nagykároly.) 

1902 László Mihály, Budapest, V ., hold-u. 19.
(66—30) (Alsó-Örs, a Balaton mellett.) 

1910 Latinovits Endre, Budapest, / / . ,  lánchid- 
utca 2. (Visegrád, Pestm.)

1919 Lehár Antal br., Szombathely.
1905 Libits Adolf, Bpest, VI., Eötvös-u. 14. 
1863 Liechtenstein János hg., Wien, /.,

Minoritenplatz 4.
1908 Liechtenstein János hg., ifj ., Wien, 

Alserbachstrasse 16.
1898 Lindelof Henrik br., Pa Határ, u. p. 

N.-Herestény, Barsm.
1902 Liptay Béla, Jéke, u. p. Kisvárda. (Bpest, 

IV .,  Kaas Ivor-u. 8.) (158 — 41)
1918 Liptay László, Bpest, IV .,  Kaas Ivor-u. 8. 
1912 Lipthay Béla br., Bpest, V I I . ,  Damjanich-

utca 44. (J. 109 — 02)



1915 Lónyay Albert gr., Wien, IV .,  Wohlleben
gasse 1.

1895 Lónyay Elemér hg., Oroszvár, Mosonni. 
1911 Lónyay Gábor gr., Deregnyő, Zemplénin. 
1895 Lónyay Menyhért gr., Kis-Bózsva, u. p. 

Balháza, Abaujm. (Bpest, V III . ,  
Múzeum-u. 11.)

1890 Lossonczy Gyula, Bpest, V I I I . ,  Eszter- 
házy-u. 25. (J. 52—61)

1921 Lőssonczy István, Bpest, / ., Uri-u. 64. 
1895 Lossonczy Mihály, Bpest, VII.,  Rákóczi

éit 8.
1884 Luczenbacher Miklós, Pettend, Fejérm.

(Bpest, IV ., Koronaherceg-u. 18.)
1914 Luczenbacher Raul, Bpest, V., Erzsébet- 

tér 14. (33—03) (Szob, Hontm.)
1919 Lukachich Géza br., Bpest, V I II . ,  József- 

körút 45. (J. 3 3 -28 )
1874 Lyka Döme, Pázmánd, Fejérm.

M

1890 Mailáth Géza gr., Mailáth-Gárdony, u. p.
Balassagyarmat. (Bpest, /., úri-u. 54.) 

1877 Mailáth György gr., Zavar, Pozsonym.
(Bpest, / . ,  úri-u. 54.) (144 — 85)

1909 Mailáth György gr. ifj., Bpest, V II.,Izsó-  
u. 5. (J. 81 — 12) (Bakóca, Baranvam.)



46

1883 Mailáth József gr., Perbenyik, Zemplénin.
(Bpest, I I . ,  bimbó-u. 7.) (1—57)

1922 Mailáth József gr. ifj Bpest, I I .  bimbó
utca 7. (Ó-Fehértó, Szabolcsin.)

1892 Mailáth László gr., Bpest, / . ,  úri-u. 34.
( Dolnji-Miliőijac, u. p. Szlavón-Verőce.) 

1876 Majthényi Béla br., Bpest, V II . ,  Kertész
utca 20. (Cabaj, Nyitram.)

1920 Malcomes Gyula br., Bpest, V I I I . ,  József-
körút 47. (Cece, Fejérm.)

1915 Marenzi Ferenc őrgr., Budapest, V I I I . ,
Múzeum-u. 3.

1922 Máriássy Ödön, Mád, Zemplénin.
1916 Marsovszky Ivor, Budapest, IV .,  Piarista

utca 4. (Marsófalva, Trencsénm.)
1921 Marsovszky Jenő, Wien, Schrankgasse 12. 
1919 Masirevich Konstantin, Wien, Bank-

gasse 2.
1906 Masirevich Samu, Budapest, IV ., Ferenc 

József-rakpart 22.
1921 Márffy Béla f.
1922 Merán János gr. ifj., Körösladány, Békés-

megye,
1902 Mérey Kajetán, Baden bei Wien, Franz 

Josef ring 38.
1919 Meszlény Iván, Bpest, V I I I . ,  Baross-u. 43. 
1882 Meszlény Pál, Kis-Velence, Fejérmegye. 

(Budapest, IV .,  szép-u. 3.)
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1917 M eszlény Pál ifj Kis-V elence, Fejérm.
1906 Mezőssy Béla, Bpest, V I I I . ,  Rákóczi-út 

Pannonia-szdlloda. (Uj fehértó, Szabolcs- 
■ megye.)

1909 Mészáros Ervin, Budapest, V I I I . ,  József- 
körút 7.

1917 Mihalovich Antal, Zagreb, Demeter-u. 3*
1876 Mihalovich Ödön, Bpest, IV., egyetem-u. 2.
1903 Mikes Ármin gr., Bpest, IV ., Egyetem- 

u. 6. (J. 12—98) (Zabola, Háromszékül.)
1913 Mikes János gr., Szombathely. (Budapest, 

/ . ,  Uri-u. 34.
1921 Mikes Miklós gr., Bpest, VI., Bajza-u. 32.
1893 Mikes Zsigmond gr., Bpest, VI., Bajza- 

utca 32. ( Bodola, Háromszékül.)
1893 Miklós Ödön, Bpest, /., Plósz Lajos-u. l y .
1909 Mocsonyi Sándor, Bpest, IV., Hungária- 

szálló (Kápolnás, Krassó-Szörénym.)
1892 Molnár Béla, Gálszécs, Zemplénm. (Bpest, 

IX .,  Ráday-u. 34.)
1878 Montenuovo Alfréd hg., Wien, / ., Löwel

sír asse 6.
1917 Montenuovo Nándor hg., Wien, / ., Löwel

sír asse 6. (Bpest, V III . ,  Szentkirályi- 
utca 32jb.) (J. 5 —34)

1900 Müller László br., Wien, IV., Schuller- 
strasse 18.

Kilépett.
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N

1917 Nagy Elek, Bpest, / ., Kelenhegyi-út 29. 
(J. 70 -21 )

1906 Nagy Ferenc, Budapest, IV., Kecskeméti
utca 19. (J. 48—44)

1906 Nagy Gyula (felsö-eőri), Kis-Hantos, u. p. 
Nagy-Hantos. (Bpest, IV ., Veres Pálné- 
utca 26.)

1917 Nagy Pál (felső-eőri), Sismánd, u. p.
Hercegfalva, Feliérm.

1921 Nádosy Imre, Bpest, IX .,  Üllöi-út 29. 
(J- 6 -3 6 )

1896 Nákó Sándor gr., Wien, IV ., Alleegasse 26.
1890 Návay Tamás, Földeák, u. p. Makó.
1918 Nemes András gr., Kolozsvár, Farkas-u. 8.
1915 Nemes Antal, Bpest, / ., Vár, kir. palota.

(40-83)
1891 Nemes Albert gr., Pa Bánhalom, u. p.

Kunhegyes. (Stuttgart, Würtemberg.) 
1887 Nemes János gr., Pa Bánhalom, u. p. 

Kunhegyes. (Bpest, VI., Liszt Ferenc
iét 7.) (51-88)

1916 Nemes János gr. ifj., Budapest, V ., Do-
rottya-u. 1. (105—68) (Kunszentmiklós.) 

1900 Niczky Pál gr., Magyar Szentkirály, 
V eszprémm.
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1903 Nopcsa Ferenc br., Wien, Singer
strasse 12.

1917 Nyári László br., Pilis, Pestm.

O

1912 Odescalchi Béla hg., Bpest, V III . ,
Főherceg Sándor-u. 14. (J. 4—62)

1880 Odescalchi Géza hg., Wien, / ., Herren
gasse 21. (Nyitra-Szerdahely.)

1918 Odescalchi Károly hg., Budapest, II.,
fő-utca 11.

1917 Odescalchi László hg., Budapest, V III . ,  
Főherceg Sándor-u. 14. (J. 4 —62)

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

1910 Okolicsányi-Zsedényi Ede, Lőcse, Szepesm. 
1898 Orczy Andor br., Bpest, IV ., koronaherceg- 

utca 12. (19 — 98) (Ujszász.)
1913 Orosz György, Fényes-Litke, Szabolcsra

(Bpest, V I I I . ,  Baross-u. 45.) (J.25 —17) 
1916 Orosz Miklós, Dorabrád, Szabolcsra.
1901 Osztroluczky Miklós, Bpest, V I I I . ,  József- 

utca 6. (J. 25—64) (Osztroluka, Zólyorn- 
raegye.)

1916 Ottlik György, Budapest, / ., Hunyadi 
János-út 13

4
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1909 Ottlik Iván, Bpest, / ., Hunyadi János- 
út 13. (163-90)

1919 Q ttrubay Károly, Budapest, IV ., Mária 
Valéria-u. 10.

P

1920 Pallavicini Alfons őrgr. legifj., Berlin,
Corneliusstrasse 8.

1909 Palla vicini Alfons Károly őrgr., Wien, / ., 
Josefplatz 5. (Bpest, VI., Andrássy- 
út g8.)

1913 Palla vicini Arthur őrgr., Écska, Torontál- 
megye.

1882 Pallavicini Béla őrgr., Wien, IV., 
Schwindgasse Nr. 4.

1901 Pallavicini György őrgr., Budapest, V I I I . ,  
Szentkirályi-u. 32jB. (Mosdós, Somogy- 
megye.)

1899 Pallavicini János őrgr., Hernádvécse, 
Abauj-Tornam.

1873 Pallavicini Sándor őrgr., Wien, Josefs- 
platz 5.

1919 Pallavicini Sándor Kálmán őrgr., Bpest, 
VI., Andrássy-út q8.

1921 Panos Alajos, Bpest, V I I I . ,  Üllői-út 12.
1895 Pap Géza br., Bpest, V ., Zoltán-u. 8.
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1896 Pappenheim Siegfried gr., Bpest, V I I I . ,  
Eszterházy-u. 30. (J. 102 — 18) (Iszka- 
Szt.-György, u. p. Moha, Feférm.)

1917 Pásztélyi István br., Budapest, II . ,
Marczibdnyi-tér 5.

1912 Patay György, Tiba, u. p. Szobránc, 
Ungm. (Bpest, IV ., Veres Pdlné-u. 23.)
(J- 56-99)

1888 Patay József, Bpest, IV., Szép-utca 5.
( Báj, Szabolcsra.)

1905 Patay Tibor, Budapest, V ., Bdlvdny-u. 20. 
(Ácsa, Pestm.)

1909 Pálffy Béla gr., Vöröskő, u. p. Cseszte, 
Pozsonyin.

1915 Pálffy Ferenc Pál g r . ,Pudmeritz,Pozsonyin. 
1885 Pálffy János gr., Kis-Magyar, u. p. Nagy- 

Magyar, Pozsonym. (Pozsony, Zöldszoba- 
utca 2.)

1882 Pálffy Miklós hg., Heidenreichstein, 
Nieder-Österreich.

1889 Pálffy Mór gr., Czitfer, Pozsonym. (Wien,
Herrengasse 3.)

1887 Pálffy Ödön gr., Bpest, V II . ,  Kdroly-kör-
út 3.

1878 Péchy Andor, Wien, /., Canovagasse 3. 
1894 Pejacsevich Albert gr., Alag.
1903 Pejacsevich Elemér gr., Nasice, Slavonia.
1888 Pejacsevich János gr., Alag.

4 *



1903 Pejacsevich Márkus gr., Budapest, /., 
Uri-u. 12. (115 — 95) (Nasice, Slavonia.) 

1879 Pejacsevich Tivadar gr., Nasice, Slavonia. 
1906 Pejacsevich-Mikó Endre gr., Nógrád- 

Ludány.
1916 Pékár Gyula, Bpest, V I II . ,  Rökk Szilárd- 

utca 32. (J. 1 — 78)
1914 Perényi Zsigmond br., Bpest, IV ..

Ferenc ] ózsef-rakpart 18. (J. 6—86) 
1894 Petheő Richárd, Budapest, V III . ,  Rökk 

Szilárd-u. 2g.
1903 Petrichevich-Horváth Athur br., Küküllő- 

Széplak, u. p. Bonyha, Kisküküllőm. 
1899 Piret de Bihain Gyula br., Budapest, 

I., V erböczy-utca 1. (65—60) (Köpösd, 
Nyitram.)

1912 Piret de Bihain Jenő br., Bpest, V i l i . ,  
• Üllöi-út 8. (J. 99 — 16)

1902 Piukovits József, Szabadka.
1922 Podmaniczky Attila br., Kelebia, Bácsm. 
1861 Podmaniczky Géza br., Kiskartól, u. p. 

Aszód, Pestm.
1913 Pongrácz Jenő gr., Budapest, IV ., Veres

Pálné-u. 28. (Nagykágya, Biharm.) 
1918 Pretis-Cagnodo-Sisinio br., Wien, I., 

Schwarzenbergplatz 2.
1872 Prónay Dezső br., Bpest, V ., bálvány

utca 20. (Ácsa, Pestm.)
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1911 Prónay Gábor br., Bpest, V I II . ,  Trefort- 
utca 2. (J. 28—92) (Ácsa, Pestm.)

1911 Prónay György br., Budapest, V I II . ,  
Trefort-u. 2. (Ácsa, Pestm.)

1921 Prónay Gyula, Magyaróvár.
1917 Prónay Mihály, Budapest, IV ., Brisztol- 

szálloda. ( Alsó-Petény, Nógrádm.)
1906 Putnoky Mór, Bpest, IV ., Veres Pálné- 

utca 16. (124—35) (Gesztete, u. p.
Gömör-Simonyi.)

/  " .... g

R

1894 Radisics György, Budapest, V I II . ,  Rökk
Szilárd-u. 18.

1921 Radisics György ifj ., Bpest, IV ., Ferenc 
József-rakpart 25.

1895 Radisics István, Bpest, IV., Ferenc
József-rakpart 25.

1902 Radvánszky Albert br., Budapest, V III . ,  
üllői-út lója.

1902 Radvánszky Antal br., Zólyom-Radvány, 
(Bpest, V I I I . ,  üllői út iófb.) (75 — 16) 

1909 Radvánszky Béla br., Bpest, IV ., szép
utca 5.

1892 Radvánszky György, Sztárnya, u. p. 
Torn ally a, Gömörm.
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iQio Radvánszky Kálmán br.. Sajó-Kaza,
Bor so dm.

1917 Ragályi-Balassa Ferenc br., Ragály, 
Gömörm.

1907 Rakovszky Antal, Kocsóc, Trencsénm.
(Bpest, V'., nagykorona-u. 23.) (45 — 54) 

1915 Rakovszky Endre, Bpest, V I I I . ,  Baross- 
utca 47.

1910 Rakovszky György, Budapest, V i l i . ,  
József-körút 3yf3g.

1919 Rakovszky György ifj ., Bpest, V i l i . ,  
Baross-u. 47.

1905 Rakovszky István, Budapest, V i l i . ,  
Szentkirályi-u. 22.

1919 Rakovszky Iván, Bpest, V i l i . ,  Mária
utca 34. (J. 98—02) (Nagy-Rákó, u. p. 
Pribóc, Turócm.)

1920 Rakovszky Jenő (1914), Budapest, V .,
honvéd-u. 1.

1908 Rauch Pál br., Martinjaec, Horvátország. 
1910 Ráday Gedeon gr., Bpest, IV ., Ferenc

József-rakpart 27. (4—34) (Iklad, u. p. 
Aszód.)

1921 Reissig Lajos j.
1919 Reviczky József, Bpest, IV ., Veres Pálné- 

utca 26.
1912 Reviczky Tibor, Nézsa, per Vác.
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ig i9  Révay István gr., Bpest, IX .,  Rákos-u. 5.
(Tajna, u. p. Verebély, Barsm.)

1902 Révay László gr., Kisselmec, Turócm. 
1885 Révay Simon gr., Bpest, IX .,  Rákos-u. 5.

(J. 23—48) (Tajnar u. p. Verebély.) 
1916 Rickl Gyula f,
1872 Rohonczy Gedeon, Bpest, IV., Apponyi- 

tér 1.
1921 Rohonczy Imre br., Szombathely. (Inke, 

Somogym.)
1919 Rosty Ferenc, Bpest, IX .,  Üllői-út ig.

(J- 66-55)
1895 Roszner Ervin br., Telekes, u. p. Gerse,

V asm.
1919 Roszner István br., Telekes, u. p. Gerse,

V asm.
1893 Roth Loránd, Kőszeg, Vasm.
1916 Rubido-Zichy Emil br., Pápa, Veszprémin. 
1913 Rubido-Zichy Iván br., Nágócs, Somogym. 
1902 Rudnay Béla, Bpest, IX .,  Ráday-u. 45. 

(A.-Zsember, u. p. Bőt, Honim.)
1922 Rudnay Egyed, A.-Zsember per Léva,

Hontm.
1921 Rudnay Lajos, Bpest, V i l i . ,  Trejort-u. 4. 
1912 Rudnyánszky József br., Budapest, V., 

Országház. (43 — 11)
1915 R uttkay Vilmos, London, S. W. 1. 

Cadogan place 47.
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1919 Salm-Hoogstraeten Hermann gr., Bpest, 
V III . ,  Eszterházy-u. 30.

1918 Salm Hugó hg., Wien, 1 1 1 ., Veithgasse 11.
1919 Sardagna Béla br., Bpest, 77 ., Ribdry-u. 5. 
1906 Sárkány Jenő, Budapest, VI., Lendvav-

utca 10.
1918 Schack Pál Asmus, (Weidenbach, Gr.

Bernstadt Preisisch-Schlesien.).
1919 Schell Ernő br., Bodrogkisfalud, u. p.

B.-Keresztúr, Zemplénm.
1910 Schell Ferenc br., Bpest, VI., Rózsa-u. 50. 

(Zsámbok, Pestm.)
1917 Schell Gyula br., Nagy-Ida, Abauj-Torna- 

megye.
1919 Schell Gyula br. ifj., Rdkos-Csaba.
1897 Schell József br., Pa Katalin, u. p. 

Tengelic, Tolnám.
1919 Schell Pál br., Bpest, IV ., Ferenciek-tere 9. 
1922 Schell Péter br., Bpest, IV ., Ferenciek- 

tere 9. (Nagy-Ida, Abaujm.)
1919 Schmidt-Pauli Edgár, Berlin, TV JE 23. 

Brückenallee 34.
1892 Schönborn-Buchheim Károly gr., Wien, 

Renngasse 4.
1908 Schwaben-Durneiss Gyula br., Budapest, 

V III . ,  Rdkóczi-út 6.
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i 8qö Schwarzenberg Alajos hg., Ászár, Kisbér 
mellett. (Wien, I I I . ,  Rennweg 2.)

1918 Semsey Andor gr., Bpest, /., Városmajor-
utca 28. (24—65)

1892 Semsey László gr., Bpest, 1 ., Városmajor
utca 28. (24 — 65) (Semse, Kassa mellett.) 

1909 Sennyey Béla gr., Bpest, V I II . ,  Múzeum- 
utca 15. ( Bély, Zemplénin.)

1921 Sennyey Ferenc gr., Nagy-Hantos, Fejérm. 
1908 Sennyey Miklós br., Pácin, Zemplénm. 
1921 Sennyey Pál gr., Bély, Zemplénm.
1921 Serényi László gr., Budapest, V I II . ,  

Horánszky-u. 12. (Girincs, Zemplénm.)
1919 Sibrik György, Bpest, V I I I . ,  Múzeum

utca 11.
1920 Sibrik Sándor, Bpest, IV .,  Váci-u. 41 ja.

(1 -88)
1899 Sigray Antal gr., Ivánc, u. p. Csákány, 

Vasm. (Bpest, / ., Várkert-rakpart 3 ) 
1916 Simonyi Libor, Bpest, IV ., Iránvi-u. 21. 

(Verebély, Barsm.)
1895 Sizzo-Noris Kristóf gr., Adamótz, u. p.

Melcsitz, Trencsénm.
1919 Sivó Ernő, Abony, Pestmegye.
1889 Sivó Jenő, Abony, Pestmegye.
1913 Skerlecz Iván br., Bpest, VI., Délibáb

utca 2g.
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1904 Solymossy Jenő br., Bpest, V II . ,  Tököly- 
út 64. (J. 15—21) (Kis-Terenye, Nógrád- 
megye.)

1902 Solymossy Lajos br., Budapest, V II . ,  
Tököly-út 64. (Apatelek, Aradm.)

1916 Somogyi Béla, Kistur, u. p. Ipolyság.
( Budapest, IV ., Molnár-u. 10.)

1919 Somssich Antal gr., Ormánd, Zalamegye.
(Budapest, I., Alagút-u. 2.)

1895 Somssich Géza gr., Kivadár, a. p. Nagy
atád, Somogymegye.

1910 Somssich Gyula gr., Geszti, Somogymegye. 
1921 Somssich János gr., Zákány, Somogym. 
1906 Somssich József gr., Róma (Kivadár, u. p. 

Nagyatád, Somogym.)
1901 Somssich László gr., Budapest, V I II . ,  

Múzeum-u. 9. (Szarkavár, u. p. Kapos
vár, Somogym.)

1908 Somssich Miklós, Somogy-Sárd. (Bpest, 
IV .,  Kaplony-u. 3.)

1906 Somssich Tihamér gr., Budapest, VI. ,  
szív-u. 33. (104-55)

1919 Soós Károly (bádoki), Pécs, Körlet
parancsnokság.

1917 Stoyanovitch Iván, Bpest, IX. ,  Lónyay-
utca 19.

1917 Strube Lipót, Berlin, N. W. 23. Handels
strasse 8.
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1914 Stummer Károly br., Horné Oblokovetz, 
Post Nitrianske Ludanice.

1891 Szapáry Frigyes gr., Abony, Pestm.
1888 Szapáry György gr., Bpest, IV ., szép-u. 5. 

(Puszta-Taskony, Szolnokm.)
1906 Szapáry István gr., Alberti, u. p. Alberti- 

Irsa, Pestm.
1858 Szapáry Iván gr., Budapest, V III .,  

Szentkirályi-u. 34.
1901 Szapáry József gr., Budapest, IV ., 

Apponyi-tér 4.
1911 Szapáry Lajos gr., Alberti, u. p. Alberti- 

Irsa, Pestm.
1887 Szápáry László gr., London, S. W. I. Ca- 

dogan-place 47. (Muraszombat, Vasm.)
1885 Szapáry Péter gr., Budapest, IV ., 

reáltanoda-utca iy .
1890 Szapáry Tibor gr., Wien, IX ., Universi

tätsstrasse 8.
1917 Szemere Kálmán, Alag.
1896 Szécsen Miklós gr., Budapest, IV .,

Hungária-szálló. ( Torda-Szent-Ldszló.)
1919 Széchen Miklós gr. ifj ., Budapest, IV ., 

Hungária-szálló.
1887 Széchényi Aladár gr., Rinyatamási, u. p. 

Görgeteg, Somogym.
1890 Széchényi Andor Pál gr., Marcali, 

Somogym.
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1900 Széchényi Antal gr., Póstelek, u. p. Békés
csaba. ( Bpest, V III .,  Reviczky-utca 4.) 
(J. 9 8 -22 )

1893 Széchényi Bertalan gr., Felsö-Segesd,
Somogyin. ( Bpest, I I ., lánchíd-u. 10.)

1894 Széchényi Dénes gr., Horpács, Sopronm.
1896 Széchényi Domonkos gr., Nagy dörög,

Tolnám. (Bpest, II ., lánchíd-u. 10.) 
1889 Széchényi Emil gr., Bpest, / ., Uri-u. 6 

(7 — 94) (Lábod, Somogyin.)
1893 Széchényi Frigyes gr., Somogy-Tarnóca. 
1882 Széchényi Géza gr., Bpest, Dísz-tér 10. 

(Erdö-Csokonya, Somogym.)
1917 Széchényi György gr., Budapest, IV .,

reáltanoda-u. 8. (Kálóz, Fejérm.)
1921 Szécsényi Imre gr. f.
1897 Széchényi István gr., Bpest, V III .,  Eszter-

házy-u. ig . (Kálmáncsa, Somogym.)
1922 Széchényi József gr., Bpest, IV ., Kecs-

keméti-u. 10. (Marcali, Somogym.)
1900 Széchényi László gr., Bpest, V I., Bajza-

utca 17. (151—03) (Washington D. C. 
2g2g. Massachusex Ave.)

1898 Széchényi Manó gr., Iván, Sopronm.
1918 Széchényi Mihály gr., Budapest, I I .,

lánchíd-u. 10.
1901 Széchényi Miklós gr., Nagyvárad. (Bpest,

/ ., dísz-tér 16.)
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i860 Széchényi Ödön gr. f.
1893 Széchényi Péter gr., Budapest, V III .,  

Eszterházy-u. 30. (J. 5—75) (Rum,
Vasmegye.)

1922 Széchényi Rezső gr. ifj. Gyöngyösapáti, 
u. p. Nagy-Gencs, Vasm. (Bpest, V III .,  
üllői-út 14. (J. 98 — 57)

1900 Széchényi Viktor gr., Bpest, I ., úri-u. 52. 
(86—00) (Sárpentele, u. p. Székes- 
fehérvár.)

1917 Széchenyi Zsigmond gr., Sárpentele, u. p. 
Székesfehérvár, Fejérm.

1922 Szentirmay Imre, Bpest, IV ., Kecskeméti- 
utca 9.

1904 Szent-Ivány Egon, Perlep, u. p. Aranyos- 
maróth, Barsm.

1914 Szent-Ivány Farkas ifj., Budapest, V I I I .,  
József-u. 14. ( Apc, Hevesm.)

1909 Szent-Ivány Móric, Bélád, u. p. Nagy
idérestyén, Barsm.

i860 Szent-Ivány Oszkár f.
1903 Szent-Ivány Tibor, Szatmár, Somoskeöy 

tanya.
1882 Szentkereszty Béla br., Árkos, u. p. 

Sepsiszentgyörgy.
1907 Szentkereszty Béla br. ifj., Budapest, 

V III .,  Pannonia-szálló. ( Árkos, u. p. 
S epsiszentgyó rgy.)
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1902 Szentkereszty István br., Hosszúaszó. 
1921 Szentmiklóssy Andor, Budapest, V ., 

Bátkory-u. iy .
1918 Szily Tam ás: Gödre-Szt.-Márton, Baranyá

mé gye.
1918 Szirmay József, Sátoraljaújhely, megyeház. 
1912 Szirmay Ottó gr., Nagyhomokos, u. p.

Tokaj. (Budapest, IV ., Szervita-tér 10.) 
(18-31)

1907 Szirmay Sándor gr., Budapest, V III .,  
Mária-u. 46. (J. 38 — 79) (Tápió-Ság, 
Pestm.)

1891 Szitányi Géza, Bpest, V I., Andrássy-út 5.
1916 Szmrecsányi Lajos, Eger.
1907 Szontagh Jenő, Moson.
1869 Sztankovánszky János, Budapest,

Tárnok-u. 1. (139—76) (Kajdács, Tolna
megye.)

1917 Sztankovánszky Pál, Budapest, / .,
Tárnok-u. 1. (139 — 76) (Kajdács, Tolna- 
megye.)

1919 Sztankovánszky Tibor, Bpest, Tárnok
utca 1. (139 — 76) (Kajdács, Tolnám.) 

1896 Sztáray Gábor gr., Budapest, V II., 
Andrássy-út 104.

1900 Sztáray Sándor gr., Bpest, Uri-u. 32.
(160 — 69) (Nagy-M ihály, Zemplénm.) 

1896 Sztojánovits György br. j.



63

1917 Szurmay Sándor br., Budapest, VI.,
Andrássy-út 47.

1906 Szüllő Géza, Bpest, IV ., Piarista-u. 2. 
1919 Szveteney György br. (1915), Budapest, 

IV ., Hungária-szálloda.

T

1922 Tahy László, Bpest, IV ., Lónyay-u. 46.
1921 Tallián Jenő br., Bpest, V I., Andrássy-

út 4.
1919 Tallián Tibor br., Szeged.
1922 Tarányi Ferenc, Nyírlak, Zalam.
1912 Tasnády-Szüts Andor, Bpest, V ., Zrínyi- 

utca 17.
1905 Teleki Árvéd gr., Brassó, u. p. Konca,

Alsó-Fehérm.
1919 Teleki Béla gr., Bpest, IV ., szép-u. 4. 
1904 Teleki Domokos dr. gr., Gernyeszeg, Maros- 

Tordamegye. (Budapest, / ., Kelenhegyi- 
út 5/7.) (J. 88 -36 )

1910 Teleki Ferenc gr., Bpest, IV ., Brisztol-sz. 
(Kolozsvár, Egyetem-u. 8.)

1906 Teleki Géza gr., Alsó-Zsuk, u. p. Apahida,
Kolozsm. (Bpest, V I., Andrássy-út 105.) 
(178-05)

1918 Teleki Gyula gr., Budapest, IV ., Szervita
tér 10.
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1913 Teleki Jen ő  gr., Nagy-Somkut, Szatmdrm. 
1879 Teleki József gr., Bpest, IV ., Szervita

tér 10. (Duna-Tetétlen, Pestm.)
1909 Teleki József gr. if3., Budapest, V., 

Erzsébet-tér 14. (33—03)
1885 Teleki László gr., Bpest, IV ., Szervita

tér 10. (Gyömrő, Pestm.) (Gyömrö 7.) 
1919 Teleki Mihály gr., Budapest, IV ., Szervita- 

tér 10.
1900 Teleki Pál gr., Budapest, V ., Józsej-tér 7. 

(71—68) (Pribékfalva, u .p .P a  Hidegkút, 
Szatmdrm.)

1917 Teleki Sándor gr., Budapest, IV ., Szervita
tér 10.

1891 Teleki Tibor gr., Gyömrö (Gyömrö 1.)
(Budapest, IV ., szép-u 4.)

1912 Than Károly br., Bpest, V ., Honvéd-u. 1.
1913 Thyssen-Bornemisza H enrik 'br., Rokoné,

Vasm.
1895 Tholnay Regináid, Wien, /., Himmelpforí- 

gasse 14.
1892 Thorotzkai Miklós gr., Bpest, V ., honvéd-

utca 18. (Kernyesd, u. p. Hátszeg.) 
1884 Thurn-TaxisSándor hg., Lautein, Böhmen.

(W ien, IV ., Viktorgasse 5 )
1906 Timon Ákos, Bpest, / ., Orlay-utca 6. 

(78-46)
1921 Tisza György gr., Bpest, VIII.,Sdndor-u. 4.
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1889 Tisza Kálmán gr., Bpest, IV ., Brisztol- 
szálló. (Csegőd, Biharm.)

1900 Tisza Lajos gr., Kocsord, Szatmárm.
1919 Toepke Erik (1915) Bpest, / . ,  Fejérvári-

út 14.
1910 Tolnay Lajos, Bpest, I I ., Aranka-u. 4. 

(158-42)
1920 Török Géza br., Ozora, Tolnám.
1914 Trauttenberg Imre br., Budapest, IV .,

• Ferenciek-tere 9. (Moór, Fejérm.)

U

1912 Ugrón István, Kolozsvár, Farkas-u. 7.
(vagy Mezőzák, Tordaaranyós m.)

1916 Uray Gyula br., Bereg-Surány.
1915 Uray János br., Piskolt, Biharm.
1901 Üchtritz-Amadé Emil gr., Lökösháza,

Csonka- Aradm.
1871 Üchtritz Zsigmond br., Bakony-Pölöske, 

Veszprémm.
(vagy Wien, Karl Ludwigstrasse 33.) 

1914 Örményi József, Wien, Marokkaner
gasse 22.

1857 Örményi Pál f.
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1917 Vay Ádám gr., Budapest, V I., Hegedűs 
Sándor-u. 9. (106—35) *

1882 Vay Elemér br., Budapest, IV ., Hungária- 
szálloda. ( A.-Zsolca, Borsodra.)

1912 Vay László br., Bpest, IV ., Váci-u. 68. 
(Zsáka, Biharra.)

1919 Vay Miklós br. ifj ., Bpest, IV ., Váci
utca 68. (Tiszátok, Szabolcsra.)

1879 Vay Tibor gr., Pátroha-Thass, Szabolcsra.
(Budapest, IV ., szép-u. 5.) (35 — 98) 

1902 Vécsey László br., Budapest, V I I I .,  Rökk 
Szilárd-u. 24. (J. 27) ( Sárköz, Szatraár- 
megye.)

1896 Vécsey Miklós br., Budapest, V III .,  Rökk
Szilárd-u. 24. ( Sárköz, Szatmárm.)

1897 Vigyázó Ferenc gr., Bpest, V II ., Károly
király-út 1. (Rátóth, u. p. Vác.)

1902 Vizeu-i herceg Miguel ; Schloss Bronnbach, 
an der Tauber, G. H. Baden, Deutsch
land.

1878 Vizsolyi Ákos, Alsó-Pél, u. p. Kötesd. 
1922 Vojkffy Hubert gr., Bpest, V T , Rózsa

utca 67. (Rákakovácsi, u. p. Ikervár, 
Vasra.)

V

Kilépett.
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1917 Vojnits Miklós br., Budapest, / ., Horthy 
Miklós-út 14. (J. 34 — 86)

1903 Vojnits Sándor br., Budapest, I., Horthy 
Miklós-út 14. (J. 34— 86)

1907 Vonwiller Alfréd, Zürich, Hotel Bauer, 
au Lac.

W

1907 Waldbott-Bassenheim Kelemen br., 
Tolcsva, Zemplénül.

1919 W aldbott Frigyes br. ifj., Budapest, IV ., 
Ferenciek-tere 9. (Tolcsva, Zemplénin.)

1922 Walla Ferenc, Bpest, IV ., Ferenc József- 
rakpart 25.

1895 Wass Béla gr., Szt.-Gothard, u. p. Cege. 
Szolnok-Dobokam. (Bpest, IV ., Károly 
király-út 8.)

1914 Weisz-Horstenstein Jenő br., Budapest, 
IV ., Kaas Ivor-u. 9. (Kalász, u. p. 
Verebély, N y Uram.)

1914 Wenckheim Antal gr., Nagy-Lévárd,
Pozsonyin. (Bpest, V III .,  Eszterházy- 
utca 44.)

1887 Wenckheim Dénes gr., Budapest, / . ,  
Kelenhegyi-út 20. (J. 88 — 14) (Doboz, 
u. p. B.-Gyula.)

1886 Wenckheim Ferenc gr., Velence, Fejérm.
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1920 Wenckheim Frigyes gr., Dorog, Esztergom-
megye.

1890 Wenckheim István gr., Nagy-Lévárd, 
Pozsonym.

1897 Wenckheim József gr., Budapest, V III .,  
Reviczky-u. 1. (J. 60)

1919 Wenckheim Lajos gr., Bpest, /., Kelen- 
hegyi-út 20. (J. 88—14)

1900 Wenckheim László gr., Budapest, V III .,  
Reviczky-u. 1. (J. 60)

1914 Wenckheim Miklós gr., Nagy-Lévárd,
Pozsonym. ( Bpest, IV ., reáltanoda-u. 9.) 

1900 Wenckheim Pál gr., Budapest, V III .,  
Reviczky-u. 1. (J. 60)

1919 W ettstein János, Bpest, / ., Országházi. 4. 
1919 W ettstein Miklós, Bpest, IV ., Molnár-u. 5. 
1906 Wickenburg István gr., Jakabháza, u. p. 

Talapataka, Vasm.
1900 Wickenburg Márk gr., Budapest, IV ., 

Hungária-szálloda.
1902 Wilczek Frigyes gr., Bpest, IV ., Vörös- 

marty-tér 2. (139—04) (Erdőkürt, u. p. 
N  ógrád-K álló.)

1912 Wilczek Vilmos gr., Felső-Szem eréd, 
Hontm.

1921 Wimpffen György gr., Ercsi, Fejérm. 
1890 Wimpffen Siegfried gr., Ercsi, Fejérm.

(Budapest, IV ., reáltanoda-u. 8.)



1891 Wimpffen Simon gr. (Bpest, V., Erzsébet- 
tér ig .)  Neuhaus b. Triestingtale.

1882 Windisch-Grätz Alfréd hg., Wien, / . ,Renng.
12. (Tachov-Tachau, Ceskoslovenska.) 

1906 Windisch-Grätz Lajos hg., Sárospatak.
(Budapest, IV ., szép-u. 5.)

1912 Windisch-Graetz Ottó hg., Wien, IIII3 . 
Strohgasse 21. (Schloss Schönau a/d 
Tnesting, Nieder-Österreich.)

1895 Wlassics Gyula br., Bpest, IV ., Duna- 
utca i .  (62 — 12)

1917 Wlassics Gyula br. ifj Budapest, IV ., 
Duna-u. 1. (62 — 12)

1922 Wodianer Andor, Sofia, Legation Royale 
de Hongrie. (Maglód, Pestm.)

1917 Wodianer Béla, Maglód, Pestm.
1911 Wodianer Rudolf, Bpest, V I I I .,  Múzeum- 

kőrút 10. (Maglód, Pestm.)
1893 Wolkenstein Oswald gr., Peresznye, u. p. 

C sepr eg, Sopronm.
1910 Woracziczky János gr., Budapest, V III .,  

Eszterhdzy-u. 15. (Temes-Monostor.) 
1921 Woracziczky Károly gr., Wien, / ., Bank

gasse 4.
1910 Woracziczky Olivér gr., Temes-Monostor.

( Bruxelles, Legation de Hongrie.)
1915 W urmbrand-Stuppach Ferdinánd gr., 

Wien, IV ., W'aggasse iy.
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Z

1907 Zaleski Jenő, Bpest, V I II .,  Szentkirályi
utca 10. (P.-Szt.-Teclak, u. p. Verseg, 
Nógrádm.)

1886 Zedtwitz Utz gr., Moraván, Nyitram.
1887 Zichy Aladár gr., Budapest, V i l i . ,

Eszterházy-u. 44. (J. 56 — 10) ( Vajta, 
Fej ér ni.)

1877 Zichy Ágost gr., Bpest, IV ., reáltanoda- 
utca 8. (94)

1872 Zichy Béla gr., Bpest, V I I I .,  Múzeum
utca 75. (J. 98 — 18)

1900 Zichy Béla Rezső gr., Budapest, V i l i . ,  
Eszterházy-u. 12. (J. 1—06) ( Abauj- 
enyicke.)

1919 Zichy Emanuel gr., Budapest, VI., 
Andrássy-út 68.

1922 Zichy Ernő József gr., Acs, Komáromul. 
1912 Zichy Frigyes gr., Budapest, / ., Horthy 

Miklós-út go. (J. 85 — 23)
1870 Zichy Géza gr., Bpest, V II ., Pálma-u. 6. 

(J. 66—39) (Tetétlen, u. p. Kaba, Hajdú- 
megye.)

1908 Zichy Géza Lipót gr., Budapest, V I I I . ,
Eszterházy-u. 44. (175—01)

1917 Zichy István gr. ifj., Budapest, I I .,  
Döbrentev-u. 8.
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1895 Zichy-M eskó J a k a b  gr., Budapest, VI., 
Andrássy-út 68. (22 — 50) (Boldogkő- 
Váralja, Abaujm.)

1893 Z ichy Ján o s gr., Budapest, IV ., szép
utca 6. (J. 30) (N  -Láng, Fejérm.)

1916 Z ichy Ján o s  Géza gr., Budapest, IV .,
szép-u. 6. (J. 30)

1862 Z ichy  József gr., Pozsony.
1886 Z ichy K ázm ér gr., Zichy-Ujfalu, Fejérm.

(Bpest. V I., Nagy János-u. 33.)
1901 Z ichy László gr., Wien, X I I I . ,  Leinzer- 

strasse 16. (Pinkóc, u. p. Pinka-Miske, 
V asm.)

1887 Z ichy N ándor gr., Adony-Szabolcs, Fejér
megye.

1899 Z ichy Ö dön gr., Budapest, V III .,  Eszter- 
házy-u. 25. (Zákány, Somogym.)

1917 Z ichy P ál gr., Bpest, IV ., szép-u. 6.
1904 Z ichy R afael gr., S ár szent-M ihály, Fejérm.

(Bpest, /., Verbőczy-u. 23.) (127 — 16) 
1919 Z ichy Rezső gr., Budapest, V I., 

Andrássy-út 68.
1873 Z ichy T iv ad a r gr., Bpest, V I II .,  Vas-u. 6. 
1904 Z ichy W lad im ir gr. (Székelykocsárd, Torda- 

Aranyosm.) Bpest, V i l i . ,  Szentkirályi- 
utca ly

1917 Zoltán Béla, Bpest, V I I P ,  Csepreghy-u. 2. 
(J 68 — 72) (Versegh, Pestm.)
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1920 Zoltán László, Bpest, V i l i . ,  Észterházy- 
utca ig .

1874 Zselénski Róbert gr., Budapest, VI. ,  
Vilma királyné-út 2. (18 — 21) (Temes- 
Ujfalu.)

1916 Zubkovics György, Bpest, I  , Döbrentei- 
utca 14. (Szentendre.)

A rendes tagok összes száma : 752



III.

r e n d k í v ü l i  t a g o k .

(Lásd as alapszabályok io. §. 6. és 8-ik bekezdését.)

1921 Braun v. Stumm Gusztáv, német követs- 
titkár, Bpest, / ., Uri-u. 80. (Halberg, 
bei Brebach, Saargebiet.)

1921 Büdingen Miksa gr., Budapest, VI. ,
Andrássy-út 106.

1920 De Gracia Real vicomte, spanyol kir.
követ, Budapest, VI. ,  Eötvös-u. u /b .

1922 Herberstein Henrik gr., Gross-Oppatovitz,
Mähren.

1922 Herberstein Herbert gr., Wien, I., Seiler
strasse 25.

1922 Hohenlohe-Langenburg Lajos hg , 
Rothenhaus, Cehoslovakei.

1921 Hohenlohe-Schillingfürst Hubert hg.,
Bpest, VI I I . ,  Múzeum-u. 7. (Wien, IV. ,  
Alleegasse 33.)

1920 Lippit-W arren Rudolf, Bpest, IV. ,  Kaas 
Ivor-u. 6. (Schloss-Thurnisch, Post Ptuj, 
Jugoslavia.)
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1922 De Reding-Biberegg Rudolf br., Bpest, 
IV ., Dunapalota-szdlloda.

1921 Stephany Werner, német követs. titkár, 
Sofia (Bulgária), Deutsche Gesand- 
schaft.

A rendkívüli tagok száma : 10.



IV.

V E N D É G T A G O K .

iQ2i Schioppa Lőrinc, justianapolisi érsek,
apostoli nuntius ; Bpest, I D í s z - t é r  5. 

1921 Caracciolo Di Castagneto Kajetán hg., 
olasz kir. követ ; Bpest, VI I I . ,  Eszter
házy-u. 40.

1921 Michiels van Verduynen br., németalföldi
kir. diplom. ügyvivő ; Budapest, IV ., 
Kossuth Lajos-u. 4.

1922 Brentano Theodor, az Amerikai Egy. Áll.
követe, Bpest, IV. ,  Dunapalota-szálloda. 

1922 Wied Vilmos hg., német bir. dipl. ügy
vivő, Bpest, IV. ,  Molnár-u. 7.

1922 Grobiczki György lg., lengyel követs. 
attaché, Budapest.*

1922 Formentini Italo Omero, olasz kir. követs.
attaché, Bpest, VI I I . ,  Eszterházy-u. 40. 

1922 Di Nola Carlo lg., olasz kir. keresk.
attaché, Bpest, V i l i . ,  Eszterházy-u. 40. 

1922 Newson Horace Dorsey, amerikai követs. 
titkár, Bpest, VI. ,  Nagy János-u. 16.

Az év végén áthelyeztete tt.
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1922 Peeff Wladimir, bolgár kir. követs. ügyv.* 
1922 Shoecraft Eugéne, amerikai követs. titkár, 

Bpest, IV ., Dunapalota-szdlló.
1922 Talamo Atenolfi die Castelnuovo Cxiuseppe 

marquis, olasz kir. köv. attaché, Bpest, 
VII I . ,  Eszterházy-u. 40.

1922 Taylor William Henry, amerikai követs.
titkár, Bpest, Dunapalota-szálló.

1922 Tiedemann Helmuth, német birod. köv. 
tanácsos.**

1922 Tommasi Ugo lg., olasz kir. consul.*** 
1922 Vinci Oracio Luigi gr., olasz kir. követs. 

titkár, Bpest, VI I I . ,  Eszterházy-u. 40

A vendégtagok száma : 16.

* Az 1. évn. áthelyeztete tt.
** A II. évn. áthelyeztete tt.

*** A IV. évn. áthelyeztetett.



I G A Z G A T Ó K

1 9 2 2 - B E N  :

Beniczky Ádám 
Szapáry József gr. 
Széchényi Emil gr.

V Á L AS ZT  MANYI TAGOK:

Almásy Dénes gr. 
Andrássy Géza gr. 
Andrássy Gyula gr. 
Apponyi Albert gr. 
Batthyány Gábor gr. 
Batthyány Lajos gr.* 
Bánffy György gr. 
Bánffy Miklós gr. 
Bethlen István gr. 
Biró Lajos *
Bissingen Nándor gr. 
Csáky Gusztáv gr. 
Csáky Imre gr.

Csekonics Sándor gr. 
Cziráky Antal gr. 
Darányi Ignác 
Dessewffy Emil gr. 
Edelsheim-Gyulai L. gr 
Eszterházy László gr. 
Fáy-Halász Gedeon 
Festetics Tasziló hg. 
Forster Gyula br. 
Hadik-Barkóczy E. gr. 
Hadik János gr.
Inkey Antal 
Inkey József br.

Igazgató-helyettesek.
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Jankóvich-Bésán E. gr. 
Jekelfalussy Zoltán 
Károlyi Gyula gr. 
Károlyi József gr. 
Károlyi László gr. 
Khuen-Héderváry 

Károly gr.
Kiss Pál 
Liptay Béla 
Návay Tamás 
Pálffy Miklós hg. 
Perényi Zsigmond br. 
Prónay Dezső br.

Radisics István 
Radvánszky Albert br. 
Révay Simon gr. 
Sigray Antal gr. 
Somssich László gr. 
Sztáray Sándor gr. 
Teleki Tibor gr.* 
Thorotzkai Miklós gr. 
Üchtritz Zsigmond br. 
Wenckheim Dénes gr. 
Wenckheim László gr. 
Zichy János gr.

P Ó T T A G O K :

Erdödy Rudolf gr. ifj . Prónay Gábor br. 
Feilitzsch Berthold br. Putnoki Móric 
Kovács Seb. Endre Wilczek Frigyes gr.

Titkár-pénztárnok: Ilk Mihály.

Igazgató-helyettes.



BIZOTTSÁGOK NÉVSORA i g2 2.

I.
SZAVAZATSZEDŐ BIZOTTSÁG.

Wenckheim László gr. elnök 
Barcza Károly Radvánszky Albert br.
Harkányi Sándor br. Vécsey Miklós br.
Prónav György br. Zichy Géza Lipót gr.

II.
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG.

Sztáray Sándor gr., elnök 
Biró Lajos Harkányi János br.
Darányi Kálmán Orczy Andor br.
Dessewffy Emil gr. Thorotzkai Miklós gr.

Zichy Géza Lipót gr.

ni
LELTÁRI BIZOTTSÁG.

Zichy Ráfael gr., elnök 
Petheő Richárd Radisics István

ív.
SZÍV ÁRBIZOTTSÁG. 

Nincs betöltve.



KÖNYVTÁRI BIZOTTSÁG.

V.

Berzeviczy Albert, elnök 
Nagy Ferenc, alelnök

Apponyi Albert gr. Klebelsberg Kunó gr.
Apponyi Sándor gr. 
Bánffy Miklós gr. 
Csarada János •• 
Cserny Károly 
Forster Gyula br. 
Herczeg Ferenc 
Jankovich Béla

Orczy Andor br.
Pékár Gyula 
Széchényi Bertalan gr. 
Teleki Pál gr.
Timon Ákos 
Zichy István gr. ifj. 
Zichy János gr.

Könyvtárnok : Crnosz Géza.
f

VI.

M ŰVÉSZETI BIZOTTSÁG.

Andrássy Gyula gr. Edelsheim-Gyulai L. gr.
Bánffy Miklós gr. Forster Gyula br.
Berzeviczy Albert Szitányi Géza

Zichy István gr., ifj.

vii,
JÁTÉKBIZOTTSÁG.

Edelsheim-Gyulai L. 
gróf

Fáy György 
Huszár Gyula 
Károlyi József gr.

Libits Adolf 
Lossonczy Gyula 
Pallavicini György őrgr. 
Sigray Antal gr. 
Wenckheim Dénes gr.



1 9 2 3 .

I G A Z G A T Ó S Á G :

Beniczky Adám 
Csekonics Iván gr. 
Széchenyi Emil gr.

A V Á L A S Z T M Á N Y I  T A G O K
M Ű K Ö D É S I  I D E J E

1 9 2 3

Batthyány István gr. 
Berzeviczy Albert 
Csekonics Endre gr. 
Dessewffy Aurél gr. 
Erdődy Rudolf gr., ifj. 
Hunyady József gr. 
Huszár Gyula 
Jankovich Béla 
Karátsonyi Jenő gr. 
Keglevich Gyula gr.

1 9 2 3 -

Andrássy Géza gr.
Biró Lajos 
Csáky Gusztáv gr. 
Csekonics Sándor gr. 
Cziráky Antal gr. 
Darányi Ignácz 
Dessewffy Em il gr. 
Eszterházy László gr.

E K  K I M U T A T Á S A

1925 -

Lossonczy Gyula 
M ailáth József gr. 
Pálffy Ödön gr. 
Radisics György 
Ráday Gedeon gr. 
Szapáry József gr. 
Széchenyi István gr. 
Vécsey Miklós br. 
Zselénski Róbert gr.

1924.
Festetics Tasziló hg. 
Hadik János gr.
Inkey József br. 
Károlyi László gr.
Kiss Pál
Radvánszky A lbert br. 
Somssich László gr. 
W enckheim  László gr.



IQ23-
Andrássy Gyula gr. 
Apponyi A lbert gr. 
Edelsheim-Gyulai L. gr. 
Fáy-Halász Gedeon 
Inkey A ntal 
Jekelfalussy Zoltán 
Károlyi József gr. 
Návay Tamás

Pálffy Miklós hg. 
Prónay Dezső br. 
Radisics István 
Sigray A ntal gr. 
Sztáray Sándor gr. 
Thorotzkai Miklós gr. 
W enckheim  Dénes gr.

AZ 1 9 2 3 - I K  É V I  K Ö Z G Y Ű L É S E N  K I L É P T E K  
T E H A T  AZ 1 9 2 4 - I K  ÉVI K Ö Z G Y Ű L É S E N  Ú J B Ó L  

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

Almásy Dénes gr. 
Batthyány Gábor gr. 
Batthyány Lajos gr. 
Bánffy György gr. 
Bánffy Miklós gr. 
Bethlen István gr. 
Bissingen Nándor gr. 
Csáky Im re gr. 
Forster Gyula br. id. 
Hadik-Barkóczy E. gr.

Jankovich-Bésán E. gr. 
Károlyi Gyula gr. 
Ivhuen-Héderváry K. gr. 
Liptay Béla 
Perényi Zsigmond br. 
Révay Simon gr.
Teleki T ibor gr. 
Ü chtritz Zsigmond br. 
Zichy János gr.



E L H U N Y T A K

1 9 2 2 - B E N .

Bakach Besenyey 
Ferenc br. 

Berzeviczy Béla 
Biró Albert 
Bittó István 
Burián István gr. 
Degenfeld Sándor gr. 
Draskovich József gr. 
Dőry Ödön 
Eltz Károly gr. 
Erdődy István gr. 
Farkas László

Ghillány Imre br. 
Gyömrőy Aurél 
Kemény Ákos br. 
Márffy Béla 
Reissig Lajos 
Rickl Gyula 
Széchényi Imre gr. 
Széchényi Ödön gr. 
Szent-Ivány Oszkár 
Sztojánovits György br., 
Örményi Pál

6
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A NEMZETI CASINO

ALAPSZABÁLYAI.





I .  F E J E Z E T .

Az egyesület czéljáról.

1. §.
A nemzeti Casino halhatatlan emlékű hazánkfia : 

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

2. §.

Helyiségeiben tilos minden szerencsejáték.

3 - *■

Tilos továbbá a tagoknak magánosok vagy társu
latok érdekében aláírási ívekkel való háborgatása. 
Országos közczélú aláírási ívek, az igazgatóság enge- 
delmével, az e czélra kijelölt terembe kitehetők.
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4 - §•

A nemzeti Casino jövedelmei mindenekelőtt saját 
helyiségeinek felszerelésére, berendezésére és tagjai
nak kényelmére fordítandók. A mennyiben a Casino 
mindennem ű szükségleteinek kielégítése után 
tekintélyesebb jövedelem-felesleg m utatkoznék, régi 
hagyományaihoz híven, abból hazai kulturális és 
jótékony intézményeknek segélyt nyújthat, vagy 
azok javára alapítványokat tehet.

II. F E JE Z E T .

A tagokról.

5- §•
A nemzeti Casino rendes tagja lehet osztálykü

lönbség nélkül minden tisztességes, művelt maga
viseletű, hazafias, feddhetlen jellemű, nagykorú 
férfi, a következő szakaszokban m egállapított m ó
dozatok mellett.

Rendes tag csak magyar férfi, nem magyar csak 
rendkívüli tag lehet.

Rendkívüli tagok lehetnek továbbá a nemzeti 
hadseregnek Budapesten tényleges szolgálatban 
álló tisztjei.
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A felvételhez két választmányi tag ajánlása szük
séges oly módon, hogy az ajánlott neve, állása és 
lakása az ajánló tagok által, az e czélra szolgáló 
táblára, a választást megelőzőleg legalább 14 napon 
át kifüggesztve legyen. Az ajánlottnak m eg
engedtetik, hogy a Casinót a kifüggesztés ideje 
alatt 7 napon át m int vendég látogathassa ; köte
les azonban magát az igazgatóságnál bem utattatni.

Minden év első választmányi ülése megállapítja, 
hogy azon évben, tekin tet nélkül az ajánlottak szá
mára, hány új tag fog fe lvéte tn i; a választmány 
nem köteles e számot az év során kimeríteni. 
Ebben a számban nem foglaltatnak az esetleg 
felvett külföldi rendkívüli tagok.

A tagajánlások a választás megejtése előtt az 
igazgatósághoz intézett levél útján bárm ikor vissza
vonhatok.

7- §•

A felvétel a választmány által titkos szavazás útján, 
legalább egy igazgató és 15 választmányi tag rész
vétele mellett, Vs-öd szavazattöbbséggel történik.

A szavazatok megállapításánál mindig a nem 
leges szavazatok vétetnek alapul, melynek 4-szerese 
teszi ki a m egkivántató Vs-öd szótöbbséget.

A választmány az ajánlottak felvétele felett nem 

6 .  §.
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csak az ajánlás sorrendje szerint, hanem attól 
eltérőleg bármikor tárgyalhat.

A sorrend minden egyes megváltoztatása azon
ban egyik választmányi tag indítványára 2/3-ad 
szótöbbséggel határozható csak el.

8 . § .

A felvett új tagot, az egyleti titkár erről levél 
útján értesíti s ez értesítéssel együtt aláírás végett 
megküldi neki a Casino tagságra vonatkozó kötelező 
nyilatkozatot is.

9 - §•

A felvételre szükséges szavazattöbbséget el nem 
nyert ajánlott, a határozatot követő két naptári 
év folyamán belül újból nem ajánlható, azonban 
ennek eltelte után ism ét ajánltathatja magát ; a 
felvételhez ez esetben egy igazgató és legalább 
30 választmányi tag jelenléte és a szavazásban 
való részvétele szükséges.

10. §

1922. év január i-tő l kezdve úgy a rendes, 
m int a rendkívüli tagok évenkint 500 koron tag 
dijat és a közgyűlés által, a szükséglet szerint 
megszavazandó drágasági pótlékot fizetnek.

A drágasági pótlék a tagdíjjal egyszerre fizetendő.
A drágasági pótlék fizetése azon tagokra nézve
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is kötelező, kik magukat a tagdíj fizetése alól 
megváltották. >

Az 1922 jan. i-től kezdve felvett rendes és kül
földi rendkívüli tagok 1000 kor. évi tagdíjat és 
a szükséglet szerint megszavazandó drágasági pó t
lékon felül felvételi díjat is tartoznak fizetni, és 
pedig a rendes tagok egyszersmindenkorra 10,000 
koronát, a külföldi rendkívüli tagok pedig 20,000 
koronát, melyet kilépésük esetén vissza nem kö
vetelhetnek.

A tagsági időtartam, a mennyiben a felvett tag 
nem életfogytiglani kötelezettséget vállal, hat év.

A tagdíjfizetési kötelezettség 25,000 kor. befi
zetése m ellett egyszersmindenkorra m egváltható ; 
ezen összeget sem maga a tag, esetleges kilépése 
esetén, sem pedig a tag elhunyta után annak 
örökösei soha vissza nem követelhetik.

Az év bármely szakában történt is a felvétel, a 
belépő tag az egész évi tagdíjat és drágasági pó t
lékot megfizetni köteles. Az első évi tagdíj és 
drágasági pótlék, valam int az egyszersmindenkorra 
szóló fölvételi díj a fölvételkor azonnal lefizetendő.

A felvételi díj fizetése alul mentesek a magyar 
nemzeti hadseregnek Budapesten tényleges szolgá
latban álló tisztjei, m int rendkívüli tagok, kik csak 
500 kor. tagdíjat és a m egállapított drágasági pót
lékot fizetik azon kedvezménynyel, hogy azt év- 
negyedes előleges részletekben fizethetik le és hogy
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az áthelyeztetésöket követő évnegyedtől kezdve 
tagsági joguk és kötelezettségük is megszűnik. 
A rendkívüli tagok sem választók, sem pedig casinói 
tisztségre nem választhatók.

H a a rendkívüli tagok e minőségük megszűn
tével (Budapestről tö rtén t áthelyeztetésük vagy 
állásuk megszűnte után) továbbra is tagjai kíván
nak maradni a Casinónak, új választás alá esnek, 
és m int rendes tagok ezek kötelezettségeit vállalják 
magukra.

Ugyanezen szempont alá esnek a külföldi rend
kívüli tagok is.

11. i
A hat évi kötelezettséggel belépő tagok, a mennyi

ben a hat évi kötelezettség lejártával a Casinóból 
kilépni szándékoznak, hat héttel a tagsági minden
kori hatodik év letelte előtt, tartoznak kilépésüket 
a választmánynak írásban bejelenteni, m ert külön
ben további hat évre a Casino tagjai maradnak, és 
felvállalt fizetési kötelezettségük, további hat évi 
tartam ra m egújítottnak tekintetik.

12. §.
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 ki tagdíját augusztus 31-ig le nem fizeti, annak
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neve az arra rendelt táblára kifüggesztendő ; ha 
pedig tagdiját deczember 31-ig sem fizetné le, a 
legközelebbi választmányi ülésen bejelentendő s a 
mennyiben a választmány máskép nem határozna, 
a tagok sorából kitöröltetik. Az ilyen már egyszer 
törölt, illetve kirekesztett tag, fölvételre többé 
nem ajánlható.

13. §.
Casino-tagokul felvett államhivatalnokok, nem 

különben a külhatalmak képviseletéhez tartozó 
egyének, nevezett állásuk megszűntével, illetőleg 
Budapestről való áthelyeztetésökkel, kívánságukra 
az egyletből kilépetteknek tekintetnek és a kilépé
süket követő évekre, a tagdíj-fizetés kötelezettsége 
alól felmentetnek.

14. §.
Minden tagnak joga van tisztességes társadalmi 

állású és feddhetlen jellemű egyéniségeket, az alább 
meghatározott mód szerint, a Casinóba vendégül 
bevezetni.

15- §•
Azon tag, ki az 5. §-ban a tagokra nézve előirt 

követelm ényeknek meg nem felel, a Nemzeti Casino 
tagjainak sorából kizárandó.

A kizárási indítvány egy vagy több Casino tag 
aláirásával ellátottan és alaposan indokoltan, írás- 
belileg az igazgatósághoz czímezve adandó be.



III. FE JE Z E T .

A v en d ég ek rő l.

16. §.
Bármely magyar férfi, ha egyébként a casinói 

tagság kellékeivel bír, az igazgatóság által előzőleg 
kiállított vendégjegy alapján, vendégül 3 napra be
vezethető. E bevezetés egy év folytán csak egy
szer történhetik.

9-

17-  §■

Külföldi államok polgára az igazgatóságnál tö r
tén t előzetes bejelentés után vendégképen a Casi- 
nóba bármely tag által egy napra bevezethető. 
Meghosszabbítható e bevezetés az igazgatóság által, 
de csakis további két napra.

Ha mindazáltal az illető tovább kívánná a Casi- 
nót látogatni, köteles az igazgatóságtól erre enge
délyt kieszközölni és egy hóra szóló vendég-jegyet 
200 koronával váltani.

A külhatalm ak diplomatiai képviseletének ve
zetői. az igazgatóságnál tö rtén t jelentkezés után, 
Budapesten való hivataloskodásuk tartam ára, ne- 
gyedévenkint előre megváltandó vendég-jegyet 
nyernek.

Ezen vendégjegyekért negyedévenkint 1000 kor. 
fizetendő.
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18. §.
A vendégek a Casino-egylet által nyújto tt m in

den élvezetben részesülnek.

IV. FE JE Z E T .

A közgyűlésről.

19. §.

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

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

20. §.

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.

. V
21. §.

Közgyűlésen szavazatjoggal csak a rendes tagok 
bírnak.
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A közgyűlés tárgyai.
2 2 . §.

A közgyűlés elnökének rendszerint közfelkiáltás 
útján való megválasztása.

23. §.

Az igazgatók és választmányi tagok megválasz
tása. Úgy az igazgatók, m int 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
to ttnak  kijelentetik.

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

24- §■
Az igazgatóságnak és választmánynak az intézet 

állapotáról szóló jelentése és ezzel kapcsolatban a 
számadások felülvizsgálására kiküldött bizottság
nak jóváhagyás végett te tt előterjesztése ;
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25- $•
a költség-előirányzat megállapítása ;

26. §.

a Casino fejlődésére s gyarapítására vonatkozó, 
nem különben az alapszabályok megváltoztatását 
czélzó indítványok.

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

27. §.

a sorrend kimerítésével elnapolandó közgyűlés 
folytatásakor a szavazatszedő bizottság m unkála
tának hitelesítése és a szavazás eredményének 
kihirdetése
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A közgyűlés jegyzőkönyvét az elnök és a jegyző- 
könyvvezető írják alá és a közgyűlés által kikül
dendő két tag hitelesíti.

28. §.

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

29. §•
A közgyűlések határozatai a Casino évkönyvében, 

esetleg a hírlapokban is közhírré teendők.

V. F E JE Z E T .

Az igazgatóságról.

30. $.

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

31. i

Az igazgatók az egyletet bíróságok és hatóságok 
előtt és magánosok irányában képviselik.
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32- $•

Végrehajtják a közgyűlés és a választmány min
den határozatát.

33- §■
A választmányi üléseken üléssel — és a mennyiben 

az alapszabályok máskép nem rendelkeznek — szava
zati joggal bírnak.

34- *■

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

35- i

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

36. §.

A folyó ügyek közvetlen vezetésével, valamint 
a bíróságokkal és hatóságokkal szemben való kép
viselettel, saját választása szerint, az igazgatóság egy 
tagját megbízza
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a)  Ezen intéző igazgató saját felelősségére fel
fogadja és elbocsátja a vendéglőst és a szolga
személyzetet.

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

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

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 m egtétele végett másolatban azon figyelmez
tetéssel haladéktalanul közölni: hogy a mennyiben 
a kézbesítéstől számított 14 nap alatt az indítvány
ban állított ténykörülm ényekre nem nyilatkoznék, 
azok általa beism erteknek fognak tekintetni.

Ha a beérkezett nyilatkozatból a felhozott vád 
alaptalansága m inden kétséget kizárólag kiderülne,

37- $•

7



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 
szám ított három  nap alatt ugyancsak az igazgatóság 
útján a választmányhoz felebbezheti. Ilyenkor m in
den további eljárás nélkül, valamint a nyilatkozat 
beérkezte, nem különben az arra kiszabott határidő 
válasznélküli eltelte után, vagy ha a kirekesztetni 
indítványozott tag holléte három  hónap alatt k itud
ható nem volt, a három hónap elteltével, az illető 
kirekesztési ügy az igazgatóság által a választmány 
elé terjesztendő és e czélra annak különös meg
jelölése mellett, hogy tagkirekesztés forog szóban, 
a választmányi ülés egybehívandó. Ily ülésre a vá
lasztmányi tagok az ülést megelőzőleg legalább 
hét nappal és posta útján ajánlott levélben hívan- 
dók meg.

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

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

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

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

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

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

igazgatók vagy a választmányi tagok sorából, a 
választmány utólagos jóváhagyásának fentartása 
m ellett kijelöli.

VI. F E JE Z E T .
1 . .

A választmányról.

38. §.

A választmány üléseiben az egyes választmányi 
tagok minden ülésre nézve egymást betű-sorrend 
szerint felváltva elnökölnek.
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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 
á llapíttato tt meg :

Az 1896. évi rendes közgyűlésen megválasztatott 
mind az 50 tag és a 6 póttag.

Az így megválasztott 50 tag a választást követő 
legelső választmányi ülésben sorshúzás útján három 
részre osztatott, úgy hogy az először kihúzott ló 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-

39- *•
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közelebbi rendes közgyűlésen pedig helyök válasz
tás útján töltetik be, úgy azonban, hogy az így 
beválasztott tagok működése csak a/on időre te r
jed, a mely időre azon választmányi tagok m űkö
dése szólott, kiknek helyére megválasztattak.

40. §.

Ülései a Casino tagjai számára nyilvánosak.

41. i

Érvényes határozat hozatalára minden esetben 
egy igazgatónak, azonfelül legalább :

a)  a folyó ügyekbeni intézkedésnél 10,
b)  rendes tag felvételénél 15,
c )  tag-kirekesztésnél, valamint midőn a 9. §. 

értelmében másodszori ajánlásnak esete áll elő, 
30 tagnak jelenléte és szavazata szükséges.

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

42. §.

A hivatalnoki személyzet kinevezése és elbocsátása 
iránt rendelkezik.
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43- i
Meghatározza a hivatalnoki, valamint a szolga- 

személyzet fizetését és a vendéglős járandóságát.

44- $•
Felügyel és ellenőrködik a folyó ügyek igaz

gatása, továbbá az egyleti vagyon és jövedelmei, 
valamint a tagdíj-fizetések pontos behaitása felett.

45- §•
Minden olyan nagyobb kiadás iránt, mely a 

költségvetésben felvéve nincs, határoz.

4b. §.

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

47- §•
Elébe terjesztendők helybenhagyás végett az egy

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

48. §.

Az egylet készpénzbeli vagyonának biztos és jöve
delmező elhelyezése felett, az igazgatóság javaslata 
alapján, határoz.
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Különös hatásköréhez tartozik az egyleti ház
szabályok és házrend alkotása, esetleg módosítása, 
egyáltalában minden oly ügybeni intézkedés, mely 
ezen alapszabályok értelm ében a közgyűlésnek vagy 
az igazgatóságnak fenn nem tartatott.

50. §.
A választmány határoz új tagok felvétele felett, 

az ezen szabályokban kim ondott elvek szem előtt 
tartásával. H atározatát a választmány nem indo
kolja.

5 i- §■
Különösen tentartatik  a választmánynak a tagok 

kirekesztése iránt a 37. §. 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 (41. §.) 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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52. §.

A választmány üléseinek jegyzőkönyveit az elnöklő 
választmányi tag és a jegyzőkönyvvezető írják alá és 
a választmány által kikiíldendő két tag hitelesíti.

VII. F E JE Z E T .

Zárhatározatok.

53- §•
A nemzeti Casino nem bizonyos időtartamhoz 

kötött, hanem folyton fennálló egyesület.

54- i
A nemzeti Casino vagyona feloszthatlan, és ahhoz 

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

Az elkerülhetlenné vált feloszlás, valamint az
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egyleti vagyonnak a kitűzött czélra leendő átadása 
iránt, a közgyűlés határoz. E  határozat érvényes
ségéhez szükséges, hogy az, a különösen meghívandó 
összes tagok legalább vsának  részvétele mellett 
9/ ,0-ed szótöbbséggel hozassék.

Függelék.

A játékból eredő tartozások rendezésére vonat
kozó határozatok.

55- §•
A Casino tagjai csak készpénzzel, vagy a k iren

delt casinoi közegnél bon m ellett váltott já ték 
jegyekkel játszhatnak, m iként azt a házszabályok 
vonatkozó szakaszai előírják. A bon m ellett vál
to tt játékjegyeket köteles a kiállító a játékot 
követő nap déli 12 órájától számított 48 óra alatt 
készpénzzel beváltani, m it ha elmulasztana, a k i
rendelt casinoi közeg köteles azt az egyleti t i t
kárnál bejelenteni, ki minden további megkérdezés 
nélkül, az adós nevét a Casino hirdetési táblájára 
kifüggeszti és erről az igazgatóságnak jelentést 
tesz. Ha az adós a kifüggesztéstől szám ított 3 nap 
alatt sem egyenlítené ki tartozását, az igazgatóság 
az illető adóst a Casino névkönyvéből törölteti.
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mit a választmány legközelebbi ülésében tudomás
vétel végett bejelent.

Budapest, 1922 október hó 2-án.

L átta a m. kir. belügyminiszter az alábbi ki
egészítő m egjegyzéssel:

1. Az alapszabályok módosítása, a Casino fel
oszlása és a vagyon hováfordítása tárgyában ho 
zandó közgyűlési határozatok, foganatosításuk előtt, 
jóváhagyás végett a m. kir. belügyminiszterhez 
felterjesztendők.

2. Az alapszabályok utolsó pontjául az alábbi 
szöveg veendő f e l :

(■Azokban az esetekben, ha a Casino az alap
szabályokban előírt ezélját túllépi és eljárását 
be nem tartja, hatáskörét túllépi, államellenes 
működést fejt ki, a közbiztonság és közrend 
ellen súlyos vétséget követ el, vagy a tagok 
vagyoni érdekeit veszélyezteti, a m. kir. belügy
miniszter ellene vizsgálatot rendelhet el, m űkö
dését felfüggesztheti és végleg fel is oszlathatja.»

Budapest, 1922. évi október hó 19-én.

l lk Mihály s. k. 
titkár.

Szapáry s. k. 
igazgató.

209069/922. M. kir. belügyminiszter.
VII. a.

(P. H.)
A miniszter rendeletéből :

Pánti Kálmán  s. k. 
min. tanácsos.



HÁZSZABÁLYOK.

I. F E JE Z E T .

A közgyűlésről.

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

rend fentartása az elnököt illeti.

2 . § .

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

3- i
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.
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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. F E JE Z E T .

A választm ányról,

7- *•

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



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

9- §•  .

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

io. §.
A választmány üléseinek jegyzőkönyveit s vég

zéseit az egyleti titkár szerkeszti s egyáltalában 
a választmány és igazgatóság által reá bízott Írás
beli teendőket a vett utasítás értelmében végezni 
köteles.

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

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

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

a)  egy héttagú szavazatszedő és összeszámító 
bizottságot;

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



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

az intéző igazgató javaslatára v á lasz t:
e )  egy 9 tagból álló játék-bizottságot,
f)  egy 3 tagból álló szivar-bizottságot,

g )  egy 7 tagból álló művészeti bizottságot, végül
h) egy konyhabiztost.
Ezen bizottságok teendői az alap- és jelen ház

szabályok illető szakaszaiban meghatározvák.

III. F E JE Z E T .

A szavazatszedő bizottságról.
12 .  i

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

13. $.
Az alapszabályok 24. §-ában előírt szavazás titkos 

jellegének megóvása tekintetéből a következő eljárás 
követendő :



A betöltött szavazati ívek, minden tag által, a 
szavazatszedő bizottság elnökének személyesen nyúj
tandók át, mely alkalommal az átadó neve a bizott
ság két más tagja által feljegyzendő.

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

14 .  i

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

1 1 3

IV. FEJEZET.

A vagyonról és számadásról.

15 .  §.

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

8



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 érte l
mében kirendelt bizottság által felülvizsgálandók.

19 .  §.

Ezen bizottság feladata egyszersmind, a három 
igazgató hozzájárulásával, a következő évi költség- 
előirányzatot, a reményelhetö 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 
bem utatni, minden kiadást és bevételt pedig azon
nal a pénztári naplóba bevezetni.

V. FEJEZET.

A könyvtári bizottságról.

21. §.
Feladata e bizottságnak a könyvtár és olvasó

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

2 2 . § .

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 term ékekre, beszerzése és megrendelése.

8 *



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.

1 1 6

VI. F E JE Z E T .

A játék-, szivar- és konyha-bizottság illetve 
konyhabiztos hatásköre.

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

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

H alasztást nem tűrő vitás kérdésekben, melyek 
a már fennálló szabályok értelmezéséből merül-



hetnek fel, a bizottságnak épen jelenlevő tagjai 
esetleg tagja is dönthet, de kötelesek a kérdésnek 
mikénti elintézését, a bizottság legközelebbi ü lé
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 terjesztendők fel.

26. §.

A szivar-bizottság feladata a szivarkezelés fölötti 
felügyelet s a Casinónak szivar- és czigarettekben 
levő értékeinek, valam int 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 je len tést tenni 
köteles.

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

27. §.

A konyha bizottság illetve konyhabiztos fel
adata, a konyha és étterem  feletti őrködés és 
felügyelet, mely czélból a konyha- és pinczér- 
személyzettel rendelkezik. Feladata továbbá a köz
gyűlés által e czélra megszavazott összeg keretén 
belül, az igazgatósággal egyetértőleg, a konyha 
érdekében szükséges intézkedéseket foganatosí
tani.

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 bem utatni 
k ö te lesek ; m iért is eme bizottságok határozatai 
csak akkor lesznek végrehajthatók, ha az intéző 
igazgató azokhoz hozzájárult. A mennyiben a 
bizottság határozata az intéző igazgató hozzá
járulását nem nyerné meg, a bizottságnak joga 
van az ügyet a választmány elé terjeszteni.



V n. F E JE Z E T .

Az igazgatók hatásköréről.

28. §.

1 : 9

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

Ezek értelmében :

29. i

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

30. §.

Az intézet ezüst-, edény-, üveg- és butorkészlete és 
egyéb ingó vagyona az intézkedő igazgató felügye
lete alatt áll.
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31- i
Az igazgatóság feladatához tartozik a pénz

tárnak időnkinti rovancsolása és a számadások
nak megvizsgálása. Köteles továbbá a pénztárnok 
által minden közgyűlés előtt bem utatandó szám
adások, és azokból vont mérleg szerint fenlevö 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.

32. §.

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

33- $•
A Casino tagjai az egylet helyiségeiben, a kiszol

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

34- §•
Kivételes esetekben, csekélyebb összegű adós

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



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

délyezett, csak m egtűrt hitelt 200 koronánál maga
sabb összeg erejéig venné igénybe, a hitelező vagy 
hitelezők tartoznak ezt az igazgatóságnál intézke
dés végett bejelenteni.

Az igazgatóság ennek folytán az adóst, ajánlott 
levélben, térti vevény m ellett azon figyelmeztetéssel 
szólítja fel tartozásának kiegyenlítésére, hogy a 
mennyiben azt, a visszaérkezett térti vevény alá
írása által igazolt intőlevél kézbesítésétől számított 
14 nap alatt ki nem egyenlítené, a Casinóból 
kizára tik.

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

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

V III. F E JE Z E T .

A játékszabályok.

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

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

Kik játékjegyeiket készpénzen veszik, azok a játék 
folyama alatt játékjegyeikért készpénzüket bármikor 
visszakaphatják.

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- éo ünnepnapok 
eme 48 órába be nem számíttatnak.

41. §.

iMinden casinói tag játékközben a koinornoknál
50,000 koronáig terjedő hitelt vehet igénybe.

;
42. §.

H a valamely tag játékból eredt kötelezettségei
nek eleget nem tett, addig, míg azt nem rendezi, 
sem bon-nal, sem készpénzzel nem vehet részt a 
játékban.
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43- i
Más-más keletű játékból folyó külömbözetek elszá

molása, minden körülmények között külön kezelendő.

44- i
Ha valamely tag, a komornoknál váltott bon-ját, 

a megszabott 48 óra alatt be nem váltja, köteles 
ezt a komornok az egyleti titkárnak bejelenteni, ki 
minden további megkérdezés nélkül az adós nevét a 
Casino hirdetési táblájára kifüggeszti, miről az 
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.

4b. $.

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-
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mezteti eme játék  tilalmas v o ltá ra ; másodízben 
nevét a Casino hirdetési tábláján 3 napra kifüggeszti 
s ez idő alatt az illető semminemű játékban részt 
nem vehet ; azon nem várt esetben pedig, ha 
valaki harmadszor is megszegné a fedezetlen 
játékra kiszabott tilalmat, a játékbizottság elnöke 
az ügyet, további eljárás végett a választmány elé 
terjeszteni köteles.

47- i
A tagdíjak pontos fizetésének biztosítása végett, 

az egyleti titkár minden év márczius havának 
közepén, mindazon tagokat, kik tagdíjaikat addig 
be nem fizették, levélben figyelmezteti, hogy a 
tagdíjfizetésük ápril hó i-én esedékessé válik.

A ki tagdíját aug. 31-ig sem fizeti le, annak 
neve az arra rendelt táblára kifüggesztendő; ha 
pedig tagdíját deczember 31-ig sem fizetné le, a 
legközelebbi választmányi ülésen bejelentendő, s 
a mennyiben a választmány m ásként nem ha tá 
rozna, a tagok sorából ki fog töröltetni.



HÁZREND.

1. i

A nemzeti Casino helyiségei reggeli 11 órától éjfél 
után 5 óráig (illetve a záróráig) nyitva állanak.

2. §.

Könyvtárai, újságai, tekeasztalai és étterm e a tagok 
és vendégek használatára szolgálnak.

3- i
A casinói szolgaszemélyzetnek a kiszolgálatért 

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

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

nyom tatványt a Casinóból elvinni nem szabad.

5- *•
A Casino helyiségei közül a társalgó-, olvasó-, játék- 

és étterm ek csak a kijelölt czélokra használhatók.

6 . § .

Az olvasó-teremben kímélő csend legyen.
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,  7- i

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

8. i

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

9- i

A Casino többi helyiségeiben csak esteli io óra után 
szabad ételeket és italokat felszolgálni; kivételt képez 
a billiárd-terem,hol az étkek felszolgálása egyáltalában 
meg nem engedtetik.

10. §.

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

11. §.

A tagok a Casino bútorai és egyéb felszerel
vényei kimélésére figyelmeztetnek.
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12. §.

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

A z  1922 november hó 20-án tartott bizottsági ülés 
határozata alapján a kártyadljak a következők:

Whist. (Bridge).

Á tjátszott kártyával fejenkint 20 kor.-tói 200 kor.-ig. 
Új kártyával külön 600 kor fizetendő.

Tarokk.

Á tjátszott kártyával fejenkint .... ... .._ 40 kor. 
új kártyával fejenkint ....... 80 «

Besigue.

Fejenkint .... _  _  _  .... „  .... _  400 kor.
/

50 kor.
Ecarte-Piquet.

Á tjátszott kártyával fejenkint
új kártyával fejenkint_. ._ . 200 «
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Pocker.
Fejenkint _  „  _  . „  200, 400 és 1000 kor.

Magyar. v
Á tjátszott kártyával fejenkint _  40 kor.

új kártyával fejenkint „  80 «

C h o u e tte -E c a rté .

Fejenkint __ 200 kor.

Játékközben kért uj kártyákért a kővetkező díjak 
szám íttatnak: egy pár W hist, Tarokk és Pocker 
után 600 K, Piquet-ért 400 K, M agyarért 320 K, 
Besigue-ért 800 K fizetendő.

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

Az összes játékok után, a díjak nem cumulative 
számítandók.

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



A panasz- és indítvány könyv.
13. §.

A Casino írótermében panasz- és indítványkönyv 
van a komornok őrizete alá letéve, ki azokat a 
tagok kívánságára bárm ikor előadja.

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

I 29
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A N EM ZETI CASINO KÖNYVTÁRÁNAK K ÖN Y YK IK ÖLCSÖ N ZÉSI

SZABÁLYZATA.

I.

A Nemzeti Casino könyvtárából a tagok részére 
a könyvek kikölcsönzése iooo korona biztosíték 
letétele m ellett megengedtetik ; azonban könyvtári 
ritkaságok, szótárak, encyclopaediai munkák, té r
képek, drága képesm unkák és díszkiadások, á lta
lában mindazon munkák, melyeknek pótlása nagy 
nehézséggel járna, melyekről a könyvtári bizottság 
külön lajstrom ot á llíto tt -össze, egyáltalában ki 
nem adhatók.

II.

Az új könyvek csakis a beszerzésüktől számított 
öt hónap eltelte után és bekötve adhatók ki.

A kikölcsönzésről a könyvtáros, a kivevők neve 
és a kivett könyvek czíme, értéke, könyvtári száma 
és a kivétel napjának kitüntetésével rendes jegy
zéket visz, melybe a könyv visszaérkezte is pon
tosan bejegyzendő.

III.

A kikölcsönző tag személyesen tartozik a ki
veendő könyvért jelentkezni, s a kivett könyvről



elismervényt ír alá, melyen a könyvtárral szemben 
fennálló kötelezettsége röviden fel van tüntetve.
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IV.

Egy-egy tagnak egyszerre legfölebb két mű ad
ható ki összesen, legfölebb hat kötetben ; ha a 
kiveendő könyvek értéke az iooo koronát meg
haladná, a biztosíték 2000 koronára egészítendő ki.

A tagok az átvett könyveket az átadás napjától 
számítandó 60 napnál tovább maguknál nem ta r t
hatják ; a m ennyiben a könyveket 60 nap alatt 
más olvasó nem keresné, a kölcsönvétel idejét a 
könyvtáros 30 nappal m eghosszabbíthatja ; e meg
hosszabbítás a térítvényre följegyzendő.

A mennyiben valamely tag a kivett könyvet 60, 
illetve meghosszabbítás esetében 90 napnál tovább 
is magánál tartaná, a könyvtáros további intéz
kedés végett ezt a bizottságnak bejelenteni tar
tozik s a bizottság dönt az esetleges újabb meg
hosszabbítás, illetve a kivett könyvek haladéktalan 
visszaadása iránt ; ez utóbbi esetben a könyvtár
nok az illető tagot azon figyelmeztetéssel szólítja 
fel a könyvek 8 nap alatt leendő visszaadására, 
hogy ha az ez idő alatt be nem küldetik, az ő 
költségére fog beszereztetni.

Ha ezen felhivásnak eredménye nem lenne, az 
egyleti könyvtáros a könyvet beszerzi, bekötteti 
s a nyert számlák alapján a leszámolást az illető

9*'
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taggal megejti ; ha netán a Casinónak a leszámolás 
alapján a letett biztosíték által teljesen nem fe
dezett követelése maradna, felhivja az illető tagot 
a hátralék kiegyenlítésére ; a m ennyiben eme 
hátralék a felszólítástól szám ított 30 nap alatt sem 
egyenlíttetnék ki, az eset a választmánynak be
jelentendő s ugyanoly elbánás alá veendő, mint 
a tagdíjhátralék. A ki kikölcsönzött könyvet vissza 
nem adott, annak többet könyv ki nem kölcsö
nözhető.

V.

A könyvekkel való kíméletes bánásmódot és 
vigyázatot a Casino a tagok figyelmébe ajánlja ; 
s ezért a könyvbe jegyzeteket írni, egyes m on
datokat aláhuzogatni s a lapokat behajtani szigo
rúan tiltatik. A netalán okozott károk- és rongá
lásokért az illető tagot kártérítés kötelezettsége 
terheli.

VI.

A könyvek, vasár- és ünnepnapok kivételével, 
naponkint d. u. 4 —7 óráig vehetők ki.

VII.

A visszahozott könyvek a könyvtárosnak adan
dók át, ki az elismervényt a könyv sértetlen 
visszaadása után az illető tagnak a letett bizto
sítéki összeggel együtt visszaadja.

A szolgákra bízott, vagy a Casino helyiségeiben



le te lt könyveket a Casino visszaadottaknak nem 
tekinti.

A könyvtári bizottság a könyvkikölcsönzés körül 
szerzett tapasztalatairól a választmánynak minden 
év végén je len tést tesz.

Kelt Budapesten, a Nemzeti Casino választmá
nyának 1921. évi május hó 20-án ta rto tt üléséből.

Ilk  Mihály s. k. Szapáry s. k.
titkár. ügyvezető igazgató.
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Tudnivalók.
i.

Az egyesület az 1922-ik évben 5 tiszteleti, 752 ren
des, 10 rendkívüli, 16 vendégtagot, összesen tehát 
783 tagot számlált kebelében.

2.

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

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

(volt gr. Cziráky-féle) saját palotájában van. A Casinó 
1859-ben jö tt mostani palotájába,* melyet 1871 
május i-ig bérben bírt néh. gróf Cziráky Jánostól s 
ekkor m ent at  tulajdonába, és pedig olyképen, 
hogy a Casinó a Koronaherczeg-u. és Ferencziek- 
tere sarkán állott egyemeletes (Jankovich-féle)

* Építtette gr. Cziráky Antal Mózes országbíró 1828-ban 
Hild József építész vezetése mellett.
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házat, melyet már előzőleg 154.000 írté rt meg
vásárolt, ezen kétemeletes palotáért elcserélte, 
reáfizetvén a cserére 250.000 irtot.

4-

A Casinóban, közhatározat szerint, ily tartalmú 
aláírási ív van kitéve, melyhez minden tag hozzájárul
hat : «Ki testének elpusztultával, mit halálnak szok
tunk nevezni, nem hiszi egész létének elenyésztét, 
annak utolsó pillanatában, mikor nem ritkán nem 
elég világos a fő, de se kéz, se nyelv nem mozog
nak többé, fölötte kellemetlen érzés lehet végaka
ratának el nem rendelése m iatt övéit, barátait vagy 
csak cselédeit is minden ellátmány nélkül hátra
hagyni. Ez okból mi alólírtak végakaratainkat jó 
eleve el fogjuk rendelni. Minthogy azonban alig 
lehet kellemesebb és megnyugtatóbb érzés egy 
nemes keblű férfira nézve, m int annak biztos 
hiedelme, hogy azon honfitársainktól, kiket éle
tünkben tiszteltünk, becsültünk, holtunk után is 
hosszabb ideig megemlegettetünk, s ily emléke
zések alkalmával felhordott példáink után a jövő
kor gyuladni fog nyomdokaink követésére ott, hol 
azok az erény ösvényét jelölék, ellenben óvako- 
dásra s jobb út választására serkenteni ott, hol 
emberi gyarlóságunknál fogva az igazság körén 
kívül kalandozánk : egyúttal ezennel azt is Ígér
jük, hogy a pesti nemzeti Casino társaságnak
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végrendelkezésünkben egy kis emlékjelet hagyan- 
dunk.»1

Eddigi aláírók az eredeti feljegyzés szerin t: 
Széchenyi István,2 Bánffy Pál, Fáy András, 
Dercsényi Pál, Jankovich Antal, Orczy Lajos, 
W enckheim Béla, Pregárd János, Lipthay Béla,3 
Szilassy József, Wesselényi Miklós, Jósika Miklós, 
Marczibányi Lajos, Dessewffy Aurél,4 Baldácsi

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

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

3 Báró Lipthay Béla 1883-ban egy művészi becsű albumot 
ajándékozott a Casinónak, melybe a Széchenyi-lakomákon 
mondott emlékbeszédek gyűjtetnek össze.

4 Gróf Dessewfly Aurél fentebbi ígéretéről még több
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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, 
Bohus János, Tasner Antal,? Rosti Albert, Szabó 
János, Szápáry Antal, Ürményi József, Beniczky 
Lajos, Farkas Gábor, Bezerédj István, Láng Ignácz,7 
Weisz Bernát,8 Széchényi Béla gr.9

évvel halála előtt elkészített végrendeletében megemlékez
vén, válogatott munkáiból álló könyvtárát a Nemzeti Casino 
egyesületének hagyományozta.

5 Gróf Waldstein János, egy Paulus Morééi (1571—1638) 
kiváló hollandi művész által festett (ismeretlen) női arczképet 
ajándékozott a Casinónak. A festmény minden valószínűség 
szerint egy Wallenstein herczegnőt ábrázol

6 Báró Podmaniczky Gyula megemlékezvén Báró Pod- 
maniczky Lajos ezen aláirásáról, 1900-ban egy csinos mun
kájú kis antik ezüst serleget adott át a Casinónak «Br. Pod
maniczky Lajos hagyománya» felírással.

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 márványkandallót 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.
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Továbbá megemlítendő, hogy ekkoráig a Casino 
házvételére tagdíjváltságul aláírt 1200 forintnyi köl
csönöket haláluk esetére az intézetnek engedték s ez
által magukat a tagdíjfizetés kötelezettsége alul élet
fogytiglan megváltották : Atzél Péter, Almássy K ál
mán gr., Apponyi György gr., id. Batthyány Géza 
gr., Bohus László br., Erdődy István gr., Festetich 
Dénes gr., Festetics György gr., Festetics Tasziló gr., 
Gyürky Abrahám gr., Inkey István br., Inkey József 
br., Jankovich László, Karátsonyi Guidó gr., Lipthay 
Béla br., d’Orsay Emil gr., Pálffy János gr., Podma- 
niczky Frigyes br., Somssich Pál, Széchenyi Béla gr., 
Széchenyi Im re gr.,W enckheim Rudolf gr., W odianer 
A lbert br. ifj., W odianer Mór br., Zichy Bódog gr., 
Zichy Ferencz gr., Zichy Jenő gr., Zichy József gr. 
id., Zichy József gr. iíj., Zichy Paulai Ferencz gr.

Folytatólag a tagdíj fizetéskötelezettsége alul 
2—2000 forint lefizetése által megváltották m agu
kat : Zichy Ágost gr. és Zichy Tivadar gr. ; Ferencz 
József bragar^ai herczeg ő Fensége és Mikes Á r
min gróf ezen kötelezettségüket 4800 koronával, 
Beniczky Ödön, Somssich A ntal gr., Esterházy

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.

5-
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Móricz gr., Festetics Kristóf gr., Hertelendy Andor, 
Radvánszky Béla br., Radvánszky Kálmán br., 
itj. Rakovszky György, Tisza Lajos gr., ifj. Radi- 
sics György és Tisza György gr. pedig io.ooo-^- 
io.ooo koronával, végül Gosztonyi Sándor és 
Rudnay Egyed 25,000 25,000 K-val váltották meg.

Br. Laffert Antal végrendeletében az általa fize
te tt 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 c's. 
aranyat hagyományozott a Casinónak, mely össze
get 1887-ben történ t halála után örökösei lefizettek.

László László egy ezüst keretbe foglalt — a? 1848-iki 
országgyűlést ábrázoló - aczélmetszetü képet hagyományozott 
a Casinónak.

Vámbéry Ármin egyetemi tanár egy «The Armoury of 
Windsor Castle» czímű értékes díszművet hagyott a Casinó
nak, melynek becsét nagyon emeli VII. Eduard angol király
nak, a könyvbe jegyzett sajátkezű ajánlása A könyvbe bele 
van ragasztva a király magántitkárának Lord Knollys-nak 
levele is, mely a könyv származását igazolja.

Özv. br. Puteáni Béláné, szül. Halasy Ilka urhölgy, 
boldogemlékü fivére néh. Halasy Pál tábornok emlékének 
megörökítésére, 1914 május havában egy vörös bársony talap
zaton álló ezüst casette-et ajándékozott a Casinónak, melyet
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Az 1888-ban elhunyt Berényi Ferencz gr. egy 
drb iooo frtos Casinói kölcsönkötvényét hagyta 
a C asinóra; 1889-ben a kötvényt a Casinó tényleg 
meg is kapta.

Végül br. M ajthényi László 104. számú N. Ca
sinói 1000 frtos kötvényét halála esetére a Casinó-

fivére, ezredének tisztikarától bucsuemlékül kapott, mikor 
nyugalomba vonult.

Az 1898 ápril 3-án elhunyt Gorcey Pál gr. egy értékes 
ingaórát (gróf Forgács István műve) hagyott emlékül a 
Casinóra, mely a II. em. vendégszobában helyeztetett el.

Casinonknak van még egy emléktárgya, melynek szár
mazása nincs teljesen felderítve. Ezen emléktárgy egy igen 
szép serleg, mely a Széchenyi és Károlyi grófi családok 
czímereivel van díszítve. Annyit azonban sikerült megálla
pítanunk, hogy ezen serleget a Lóverseny-Egylet alapítá
sának első éveiben gróf Széchenyi . István és gróf Károlyi 
György ajánlották fel versenydíjul A serleget valaki meg
nyerte, s a nyerő azt a Casinonak ajándékozta Hogy azon
ban az ajándékozó ki volt, azt nem sikerült kideríteni.

A serleg a lóversenyek tartama alatt az étterem főasz
talát szokta díszíteni.

Ifj. Szentkereszty Béla báró és nővére Erzsébet bárónő. 
1920 november havában két eredeti Mária Terézia korabeli 
kristálycsillárt ajándékoztak a Casinonak, melyek a föld
szinti tánczteremben nyertek elhelyezést.

Gróf Andrássy Géza 1921-ben egy igen szép 12-es szarvas
agancsot ajándékozott a Casinonak.

Az 1921-ben elhunyt Gróf Teleki Gyula örökösei atyjuk 
özv. Gróf Chotek Rudolfné pedig az ugyancsak 1921-ben 
elhunyt férje emlékét kívánták egy iö-os, illetve egy 10-es 
szarvasagancs felajánlásával megörökíteni.

Gyömrőy Aurél 1922-ben elhunyván, a hollandi iskolá
ból ismeretlen festőtől származott két értékes festményt 
hagyott a Casinonak



nak adományozta, fentartván maga részére a kam a
toknak életfogytiglani haszonélvezetét.*

6.
Zichy Jenő gróf a Casino iránti érdeklődésé

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

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

Andrássy Tivadar gróf, megemlékezvén a Casino 
1893. évi közgyűlésének azon határozatáról, melyet 
a koronázás negyedszázados évfordulója alkalmából 
hozott, mely «dicső emlékű gróf Andrássy Gyula 
arczképét a Casino részére megfestetni rendelte» — 
nagynevű atyja arczképének megfestését magára 
vállalta, s a Benczúr Gyula festménye után Knop 
Imre által megfestett életnagyságú képet az 1899. 
év tavaszán a Casinónak ajándékozta ; a kép a 
Széchenyi-teremben nyert elhelyezést.

* Az 190g. évben bekövetkezett elhunyta után a meg
boldogult örököse a kérdéses kötvényt a Casinónak tény
leg visszaadta.
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ÖTVENEDIK LAKOMA.

(ÖTVENHATODTK EMLÉKBESZÉD)

1922 évi február hó 5-én.

Szónok : G róf S zéchényi E m il.

Uraim !
Nyugatmagyarországon nemrég lezajlott nép

szavazás m egm entette Magyarország részére azt 
a kegyhelyet, ahol egy lelkigyötrelmektól zakla
tott, páratlan tevékeny élet után, az örök béke 
nyugodalmas álm át alussza halhatatlan emlékű 
alapítónk.

Hálás szívvel emlékezem meg nyugatm agyar
országi testvéreink hazafias összetartásáról, mert 
nekik köszönhetjük, hogy Széchényi István, a leg
nagyobb magyarnak földi maradványai továbbra 
is magyar földben pihenhetnek.

Es ma, midőn alapítónk végakaratának meg
felelően, az ő emlékének lakomáját üljük, lelki 
szemeim előtt látom a czenki évszázados hársfák 
árnyékában kiemelkedő kupolás kápolnát, mely 
reáborúl az ünnepi csendbe burkolt, oly dicső 
m últat magába záró kriptára. Látom a fafarag- 
vánnyal díszített, üvegfalas ládát Széchényi Is t
vánnak ereklyeként őrzött ruhájával, melyben el-
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borult elmével örökre búcsút vett m indentől, amit 
e földön szeretett. Látom a koporsót elfedő egy
szerű márványlapot, körülövezve a koszorúk felírá
sos szalagjainak nagy és évről-évre újra szaporodó 
számával, m int egyesek és testületek el nem múló 
ragaszkodásának oly néma és mégis oly sokat 
mondó bizonyítékait.

Mindenhol, a kriptában, a kápolnában és kö
rülötte mélységes csend honol, m ert e hely a mi 
nagy halottunk szellemének kis birodalma, melybe 
élő lényt csak a kegyelet, a hála és a kiolthatlan 
szeretetnek érzelmei vonzanak.

Mindezt magamba szállva látom és gondolataim  
elm erülnek Széchényi István szellemi hagyatéká
nak kim eríthetlen kincses tárházában.

De ugyanakkor honfiúi aggodalmaim közepette 
vágyva vágyom annak 'ajakáról, ki egykoron egy 
egész nem zetet új életre tám asztott, egy tanácsa, 
egy intelme, legalább egy biztató szava után, 
melyből hazánk jobb jövőjére a rem énynek csak 
egy kis sugarát is m eríthetném .

Az örökre m egdermedt és hallgatásra kárhozta
to tt ajkak meg nem nyílnak és mindenhol csend, 
néma, néma csend.

M erengésemből egyszerre felráz egy nem ismert 
erő s úgy érzem, m intha szívem vágya teljese
désbe menne, m ert a kripta komor falai közül 
kezdetben halkan, utóbb fokozódó erővel áttörve



a síri csendet, kiárad Széchenyi István szellemé
nek szózata:

M agyarok! Testvérek! az híg szerelmére, ne 
keressétek azt, ami benneteket szétválaszt, hanem 
csak azt, ami egyesít. Nyújtsatok egymásnak béke
jobbot, m ert az annyi szenvedéstói és annyi sors
csapástól nagy beteg édes anyátok, a megcsonkí
to tt és a koncra sóvár szemekkel leskelődő ellen
ségektől köriilkarolt szeretett hazátok élete meg
m entésének tizenkettedik óráját élitek. Magyarok ! 
Testvérek ! Közös szülőanyátok halottas ágyánál 
gondoljatok a Szent István koronájától oly ke
gyetlenül elszakított magyar földön élő, üldözést 
és sanyargatást megadással elszenvedő testvéreinkre 
és már miattuk is, borítsatok leplet a múltra, 
értsétek végre meg egymást és fogjatok össze 
terem tő munkára, m ert különben Magyarország 
nem lesz — csak volt.

Széchényi István ! Te, aki az örök béke honá
ból csalódottan, csak sajgó szívvel tekinthetsz le 
e szegény Nemzet kínos vergődésére, áraszd el a 
Te nagy elméddel, a Te honfibánat által megtört 
szíved teljes melegével, a Te hazaszeretetednek 
lángoló tüzével, a Te önzetlen munkás lényednek 
terem tő szellemével a magyarok elméjét és szí
vét s áldott legyen emléked !
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GRÓF SZÉCHÉNYI EMII, BESZÉDE

a gróf Tisza István emlékének megörökítésére alko
tott emléktábla leleplezési ünnepélyén 1922 okt. JI-én.

Főméltóságú Kormányzó Úr !
Cs. és kir. Fenségtek !
Uraim !
A Nemzeti Kaszinó igazgatósága nevében kö

szönettel veszem át kisfaludi Strobl Zsigmond 
m estertől az általa készített ezen em léktáblát és 
Ígérem, hogy hűen és el nem múló kegyelettel 
őrizendjük meg azt, annak a tagtársunknak em
lékére, aki az áldozatkész, lovagias magyar nemes 
emberek tündöklő példányképe volt.

Látva az em léktáblán a bátor férfias erő jelképét, 
az oroszlánt, am int szeretettel, de ép oly ellen
állhatatlan erővel féltékenyen szorítja magához 
Nagymagyar országnak, a kereszténység dupla
keresztjével ékesített három bérces, négy folyós 
címerét, elcsatangolnak gondolataim  az oly fáj
dalmas közelmúltba.

Ha visszagondolok arra, hogy a háború alatt 
magyor véreink, a mi fiaink honfiúi kötelességüket 
híven teljesítve, lelkes örömmel áldozták életüket 
és vérüket a hazáért és k irá ly é rt; ha visszagon
dolok az ország hangulatára, mely egy erős kezű
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kormány vezetése alatt kész volt minden áldo
zatra, hogy az élet-halálküzdelemből győztesen ke
rüljünk ki ; ha visszagondolok a csüggedésnek, a 
kimerültségnek első jeleire, melyeket egy rend
szeres aknam unka fokozatosan általános elégedet
lenséggé s z ito tt; ha visszagondolok a subversiv 
elemek földalatti izgatásaira, kik nem átallották 
bűnös tevékenységüket még a lövészárkokig is ki
terjeszteni; ha visszagondolok az erős kezű kor
mány visszalépésére, az ország teljesítőképességé
nek összeroppanására, a harctéren pedig a fe
gyelem meglazulására, utóbb megbomlására : akkor 
látok magam előtt egy férfiút, ki annak dacára, 
hogy tekintélyének latbavetésével nem tudta távol
tartani az országtól a háború m egpróbáltatásait és 
szenvedéseit, mégis magasabb szempontok által 
vezéreltetve, nagy tudásának és munkabírásának 
emberfeletti megfeszítésével dolgozik és küzd. 
Dolgozott és küzdött, hogy Magyarország harc
képességét biztosítsa, hogy megakadályozza az 
aknamunka és bűnös izgatások romboló hatását 
s midőn célját elérni nem tudta, látom őt előre
haladott kora és megcsappant látóképessége da
cára kimenni magyar véreihez, hogy velük meg
ossza a háború harctéri borzalmait, hogy ott kö
vetésre méltó példát adjon rettenthetlen bátorsá
gával és önzetlen kötelességérzetével, hogy ott 
lelkesítsen szavának szuggesztiv varázserejével.



m ert csakis így rem élhette, hogy a háborúnak kö
zelgő gyászos kimenetele után véreink nem mint 
romboló tömeg, hanem m int fegyelmezett haderő 
térnek vissza hazánk határainak megvédésére.

A sors könyvében azonban más volt megírva.
A világháború utolsó gyászos eseményei az or

szágra zúdították, mintegy szennyes áradatot, az 
addig fegyelmezett, de akkor már fékevesztett tö
meget, mely az izgatások által felkorbácsolt szen
vedéllyel, kivetkőzve emberi mivoltából, kereste 
a háború vélt okozóját.

A lövések eldördültek s ugyanakkor, mikor az 
Osztrák-M agyar monarchia szertefoszlott, megszűnt 
élni az a nemes férfiú, ki életének, munkásságá
nak minden percét a M onarchia és benne Magyar- 
ország megerősödésének és gyarapodásának szen
telte.

A tragédia be volt fejezve — Tisza István, m int 
a Nemzet m ártírja kiszenvedett.

Uraim  !
Nem lehet hivatásom, hogy a Nemzeti Kaszinó 

falai között Tisza Istvánt, m int politikust m éltas
sam. Az ő minden hátgondolatot kizáró férfias 
őszintesége m ellett úgy a közszereplése, m int a 
magánélete, m ert hisz ő előbbiben ugyanaz volt, 
m int utóbbiban, m int egy nyito tt könyv fekszik 
előttünk. A pártatlan történetírás lesz majdan hi
vatva az ő politikai szereplését m éltatni és kimu-



tatni azt, hogy az az átkozott gyilkos golyó mily 
végzetes veszteséget okozott az országnak, külö
nösen akkor, mikor a vesztett háború után elkö
vetkezett eseményekkel szemben tanácstalanul 
állott mindenki, mikor nem volt senki, de senki 
sem, aki a polgári társadalm at férfias elszántsággal 
irányította volna és sokak ajakáról elrebbent a 
kétségbeesés és tehetetlenség kérdése: m it is 
tenne most Tisza István ?

Én most Tisza Istvánban az igaz magyar nemes 
ember példányképét látom, ki egész életén át ön
érdektől menten, szilárd meggyőződéssel szolgálta 
a közérdeket és magánéletében, úgy m int köz- 
szereplésében, mindenkor követte egyházának a 
szeretetet, az elnézést és a m egbocsájtást hirdető 
tanait.

Abban a szerencsében volt részem, hogy rövid 
ideig Tisza István m unkatársa leh e ttem ; ezen idő 
alatt megtanultam  nagyrabecsülni az ő 'rendkívüli 
egyéni tulajdonságait. Az első benyomásra tar
tózkodó, hideg küllemében egy melegen érző és 
megértő szív dobogott, mellyel egyrészt kerülve 
a nyilvánosságot, bőkezűen enyhítette embertársai 
szenvedéseit, másrészt embertársai gyengéivel szem
ben, saját felsőbbségének fitogtatása nélkül m in
denkor elnéző volt. Em bertársait csak belső érté
kük után ítélte meg. Barátainak és m unkatársai
nak leghűbb támasza volt, míg ellenfeleinek, ha
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túllépték is az elvi küzdelem határait, mindenkor 
kész volt baráti jobbot nyújtani. Az egyszer jól 
átgondolt és helyesnek felismert elvekhez és né
zetekhez híven ragaszkodott, értük a végsőig küz
dött, de ha utóbb meggyőződött tévedéséről, be
ismerte azt és férfiasán levonta a legmesszebbmenő 
konzekvenciákat, bármilyen súlyosan érintették is 
egyéniségét.

Hazaszeretete, királyhűsége és vallásához való 
odaadó ragaszkodása ritka összhangban nyilvánult 
meg minden cselekedetében. Ez erősítette benne 
azt a határtalan és önzetlen kötelességérzetet, 
mellyel a közélet munkájából ott vette ki részét, 
ahová nem a sors állította őt, vagy ő kívánkozott 
volna, hanem ahová őt nagy és értékes egyéni
ségénél fogva hívták és ahol barátainak, m unka
társainak és tisztelőinek nagy száma nem nélkü
lözhette az ő tág látkörét, nagy tudását, ernye- 
detlen m unkabírását és őszinte férfiasságával pá
rosult jellemszilárdságát. Nem erőszakolta ő fel 
magát soha senkinek, csak egyszer, m ikor önként 
a harctérre ment, de ha felszólításra egy m unka
kört elvállalt, akkor kitartó szívóssággal, ügyszere
te tte l és lelkiismeretesen foglalkozott vállalt kö
telességével.

így ism ertük mi, az ő barátai és m unkatársai 
Tisza Istvánt, ezért szerettük őt, ezért követtük 
ő t ; de így kellett hogy ismerjék őt ellenfelei is,
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mert még a legnagyobb elvi harcok közepette 
sem tagadhatták meg tőle jóhiszeműen az ő tisz
teletet parancsoló rendkívüli tulajdonságait.

Uraim !
Ma négy éve annak, hogy felejthetetlen tag tár

sunk, a végzet kérlelhetetlen akaratába belenyu
godva, lehunyta szemét és megszűnt dobogni az 
a nemes szív, melynek minden dobbanása szere
te tt hazájának szólt. A M indenható végtelen ir
galma megkímélte őt, őt, ki Magyarország nagy
ságáért élt és halt, attól a m érhetetlen fájdalom
tól, melyet hazánk em bertelen megcsonkítása m in
den becsületes magyar embernek okozott.

Ebben a fájdalomban elszorúló szívvel rójuk le 
előtted Tisza István elismerésünket és mélységes 
tiszteletünket. Büszkék vagyunk, hogy miénk le
hettél és kegyeletben fogjuk tartani mindenkor 
emlékédet, kérve a M indenhatót, adna ennek a 
szegény sorsüldözte országnak sok-sok, minél több 
olyan férfiút, aki e táblán m egörökített halhatat
lan igédet híven követi: «nehéz viszonyok között 
m it bánja a becsületes ember, mi lesz saját sze
mélyével», mert csak akkor, csak is így szerez
hetjük vissza és válhatik valóra életednek és tö 
rekvésednek legszebb á lm a:

Nagymagyarország nagysága!
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Bevitelek az 1922. évben.
I.

kor. fill.
I. Az 1921. évi pénztári maradvány 261268 5 3

II. A 65666 kor. tagdíjhátralékból .63666 —
III. Az 1922. évi tagdíjak .. .  ... 726303 —
IV. Uj tagok tagdíja_ __ __ 147000 —

V. Vendégek után ................... . 400 —
VI. Vendégtagok után __ __ 43000 —

VII. Lakbérekből _ .. .  __ _ 22860* —
VIII. Kártyadíjakból ................... . 508575 —

IX. Br. Laffert-alapítvány kamata — —
X. Zenedíjak_ ... .. .  ............ I 5000 —

XI. Tekedíjak ............................. 85* —
XII. Étkező-kabinok _________ IO9590 —

XIIL. Tánczterem ... _ . . .  .. . 48250 —
XIV. Szinházak és elővételi díjakból 65319 -
XV. Fürdőszobák után ...  . .. 6360

XVI. Pénzkészletek gyümölcsöztetése 17742 44
XVII. Értékpapírok kam ata........... 1744 5°

X V III. Borok eladásából .................... 976055 10
XIX. Tagdíjmegváltásokból........... 50000 —
XX. Rendkívüliekből 4882459 80

XXI. Drágasági pótlékokból 1565000 —
Összesen ... 9511451 37

* Ez összegből 18.460 kor. csak mint számadási kérész-
tülvitel szerepel, mint a Casino helyiségei után számított
lakbér, megegyezően a kiadási rovat illő tételével.
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II.

Kiadások az 1922. évben.

I. Szállásbér ... .. .  ............
II. Tiszti fizetések és lakbér...

III. Szolgaszemélyzei fizetése
IV. Szolgaszemélyzet ruházata .
V. Komornok házi kiadásai

\  VI. Hírlapok és folyóiratok ... 
VII. Könyvek vétele és bekötése .

VIII. írószerek és papiros_ ...
IX. Villanyvilágítás .................

X. Fa-, szén- és légszeszfütés_
XI. Kártyák és hozzávalók vétele

XII. Vízdíj ................... . . .  ...
XIII. Adók és illetékek ...  _ ...
XIV. Épület és felszerelések karban

ta rtá sa ... . . .  . . .  _ .. .
XV. Nyomtatványokra .........

Átvitel

kor. fill.

18460* —
3 3 2 3 0 3  —

698491 —
2 5 8 5 0 1  —

7747 7° 
146594 42 
29838 —

114539 50
577199 23

1489840 44 
586330 80
157526 

1386140 84

.. .  787786 27
76870 25

... 6668174 45

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

Á thozat... 6668174 45
XVI. Szoba- és ablaktisztítás .. .  75680 —

XVII. Beruházások és szerzeményekre 737430 —
X V III. Jótékony- ésculturális czélokra 98500 —

XIX. M unkásbiztosítás .. .  . . .  .. .  54930 80
XX. Törvénykezés és levelezés ...  25009 —-

XXI. Operaszínháznak elővételi
díjban és bérle t_   .. .  76350 —-

XXII. Nemzeti színháznak... . . .  6000 —
XXIII. Vígszínháznak ...    . . .  6boo —
XXIV. Kegy- és nyugdíjakra ...  28970 —
XXV. Épület és felszerelések bizto

sítása . . .  . . .  .. .  ... _ 11285
XXVI. Telefonbérlet . . . _* . . .  64035 33

XXVII. Vendéglős kárpótlása .. .  . . .  10000
X X V III. Tagdíj váltsági kamatok elszá

molása _ .. .  . . .  . . .  . . .  5766* —
XXIX. A nyugdíjalapra értékp. ioooof — —

XXX. Borok vételére _ ... . . .  754763 87
XXXI. Gróf Tisza I. emléktáblájára 62930 —

XXXII. Vegyesekre _ __ r . .  ... 239920 40
XXXIII. R en d k ív ü liek re .........  . . .  354105 20

Ö sszesen_ 10000 9280450 05

* Számadási keresztülvitel 
f 6%  Hadikölcsönkötvényekben.
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1922 deczember Ji-ig maradt bátraié kok.

kor. fill.

Tagdíj-hátralék 1921-ről... . .. — ... 500 —
Drágasági pótlékok 1921-ról _ .. .  1500 —
Tagdíj-hátralékok 1922-ről . . .  ... — 5740
Drágasági pótlék 1922-ről . . .  .. .  265000

Összesen .. .  . . .  272740 —

Összehasonlítás.

Az 1922. évi összes bevétel .. .  ... 6511451 37
Az 1922. évi összes kiadás ... 9280450 05
Az 1923. évre átviendő pénztári ma

radvány ... __ . . .  . . .  . . .  .. .  231001 32
készpénz, 20.000 K n. é. 6%-os M. Hadikölcsön- 
kötvény és 48800 K n. é. 47*%-os M. Ált. 
Takarékpénztári záloglevél a M. Ált. Takarék- 
pénztár kezelése alatt.

III.
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F Ü G G E L É K .

i.

Br. LafTert Antal alapítvány.

Ezen alapítvány 3400 kor. n. é. 4°/o-os Temes- 
Bégavölgyi kötvényekből és 1 drb 35 kor.-ról szóló 
Leszámitoló-bank betéti könyvbőláll.

11.
Nyugdíjalap.

Készpénz Érték
Bevétel: kor. fill. kor. 1fill

Az 1921. évi m aradvány... 
A közgyűlés dotatiója ...
A vásárolt papírok n. é__
Ezen értékpapírok szelvény

kamata, időközi kamat és 
sorsolásokból .. ... .. .  

Személyzet járulékai .. .

170

I S 7 I 3
560I

26
50

2O I45O

IOOOO

8000 —

Összesen... _ 21484 76 0UAO
'

_JM_ —

Kiadás :
Értékpapirok vétele és 

apróbb kiadások .. .  ... 
Levonva a kisorsolt pa

pírokat — —

8Ó83 76

100

—

Az alap álladéka az 1922. év 
végén ...........- . . .  — I 280I 1 219350 —

11



Széchényi-alap.

B evéte l: Készpénz Érték
kor. fill. kor. fill:

A Casino és a tagok 
adományából befolyt 

Értékpapírok szelvényei 
és bankkam atokból... 

A vásárolt értékpapírok 
névértéke ... . . .  _

1 0 4 6 0 0 0  — 

15 9 5 1 10

2 9 8 4 0 0

Ö sszesen... . . . 10 6 1 9 5 I ! IO 2 9 8 4 0 0

K ia d á s : •

298400 K n. é. 4 I/z°/o-os 
M. Ált. Takarékpénz
tári záloglevelek vé
tele és bankkiadások 3 0 9 0 9 4  1 0

Az alap álladéka az év 
végén_ ... . . .  — 752857 — 2 9 8 4 0 0 —

Budapest, 1922. deczember hó 31-én.

r'fjki
■ r- <,:■ Tik Mihály S. k., titkár-pénztárnok.



Alulírottak a bevételi és kiadási tételeket a számadási 
okmányokkal összehasonlítván, és a készpénzt megszámlálván, 
a maradványt 231001 K 32 fill., azaz Kettőszázharmincz- 
egyezeregy korona 32 fillér készpénzben, a M. Ált. Takarék- 
pénztár kezelése alatt 20.000 K n. é. 6°/o M. Hadikölcsön 
kötvényben és 48800 K n. é. 4V2%-ös záloglevélben, a Ca
sino pénztárától elkülönítve vezetett «Br. Latiért Antal ala
pítvány« állagát 3400 K n. é. 4%-os kötvényekben és egy 
drb 35 K-ról szóló bankbetéti könyvben, a nyugdíjalap 
álladékát készpénzben 12801 K, továbbá 45300 K 4V2 %-os 
M. Jelzáloghitelbank-, 83600 K n. é. 4V2°/o-os M. Ált 
Takarékpénztári záloglevélben és 90450 K n é. M. Hadi
kölcsön kötvényben, végül a Széchényi-alap állagát 752857 K, 
azaz Hétszázötvenkettőezernyolczszázötvenhét korona kész
pénz és 298400 K n. é. 472%-os M. Ált. Takarékpénztári 
záloglevélben megállapítván, az egész számadást rendben, 
és Ilk Mihály titkár-pénztárnok urat felmentendőnek ta
láltuk.

Kelt Budapesten, 1923. évi január hó 17-én.

Gr. Sztáray Sándor s. k.
bizottsági elnök.

Dr. B iró Lajos s. k. Gr. Dessewfy E m il s. k.
D arányi Kálmán  s. k. Gr. Thorotzkai Miklós s. k

Gr. Zichy Géza Lipót s. k.
bizotts. tagok.
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