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F ranklin-I'ársulat nyom dája



Tisztelt közgyűlés!

Midőn Casinónk tisztelt tagjait egyesületünk 
alapításának ioo-ik évfordulóján meleg szeretettel 
üdvözöljük, lelkes örömünknek adunk kifejezést a 
felett, hogy halhatatlan alapítónk ezen társaskört 
úgy megszervezte, hogy egy évszázad viharai kö
zött is rendületlenül fennáll, hogy az a társadalmi 
tisztességes élvezetek gyűlhelye, de egyszersmind 
a műveltség és közhasznú eszmecserének elő
mozdítására szolgáljon.

A most letűnt ioo év történetét egyesületünk 
titkára megírván, az később fog felolvastatni és 
az legújabb évkönyvünkben is olvasható lesz, -  
ez ókból nem időzünk sokáig e kínálkozó alkalom
nál, hanem áttérünk a ioo-ik év eseményeinek 
rövid ismertetésére.

A Nemzeti Casinónak a most letűnt évben hat 
tiszteleti, 684 rendes, 11 rendkívüli és 16 vendég 
tagja, összesen tehát 717 tagja volt.

A kérlelhetetlen végzet 12 tagot szakított ki 
egyesületünk kebeléből, köztük gróf Széchenyi
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Manót a gróf Széchenyi nemzetség Nesztorát, ki 
diplomáciai téren számos sikert aratva az utolsó 
években mint Ő felsége személye körüli miniszter 
teljesített hasznos szolgálatokat királyának és 
hazájának, míg aztán nyugalomba vonulva, ez év 
utolsó napjaiban megtért őseihez az örök pihenésre.

Ez év halottai között gyászoljuk még Bem- 
rieder József, Flesch Aladár, Hajós József, hrg. 
Hohenlohe-Oeringen Kraft Keresztélv, gróf Keg- 
levich Gábort, gazdatársadalmunk egyik elismert 
vezérét, továbbá Mossonyi Sándor, Molnár Béla 
és gróf Szapáry Ivánt, ki a magyar lóverseny 
ügy és a telivér tenyésztés fejlesztése terén szerzett 
nagy érdemeket, gróf Szécsen Miklóst a régi 
monarchia egvik legügyesebb diplomafáját és az 
utolsó magyar udvarnagvot, báró Tallián Jenő és 
gróf Wenckheim Károlyt, kiknek emlékét kegye
lettel fogjuk megőrizni.

Felvétetett az elmúlt évben n  rendes tag, 
kilépett 4 rendes és 2 rendkívüli, töröltetett 3 tag.

Könyvtárunk ez évben 195 kötettel gyarapod
ván, állománya az év végéig 31,539 kötetre emel
kedett. Könyvtárunk használata is emelkedett ez 
évben, amennyiben 167 kikölcsönző 563 kötetett 
vett ki a könyvtárból. Olvasó termünkben 66 
hazai és külföldi lap illetve folyóirat állott a tagok 
rendelkezésére.

Választmányunk tekintettel egyesületünk ala
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pításának közelgő ioo éves ünnepélyére, mozgal
mat indított az iránt, hogy ezen alkalomra Casinónk 
hiányzó ügyvezető-igazgatóinak arcképeit a Casino 
részére megszerezze, s e végből azon urakhoz, kik 
Casinónk fenntartásához és fejlesztéséhez áldozat
kész munkájukkal hozzájárultak, azon kérelemmel 
fordult, hogy mint elődeik is megtették, arcképei
ket a Casino részére felajánlani méltóztassanak.

Gróf Zsilinszky Róbert, gróf Hadik Barkóczv 
Endre, gróf Edelsheim Gyulai Lipót és gróf Szapárv 
József urak rögtön készségüket fejezték ki arra 
nézve, hogy arcképeiket a Casino részére meg
festetik, miután pedig néh. gróf Eszterházv Mihály 
örököseinél ezt elérnünk nem sikerült, megboldo
gult közszeretetben állott igazgatónk arcképének 
megfestését barátai és tisztelői magukra vállalták 
és azt a Casinónak ajándékozták.

Kedves kötelességet teljesítünk, midőn ezen 
áldozatkész jóbarátok nevét évkönyvünkben meg
örökítjük és pedig : gróf Andrássy Géza, gróf 
Andrássy Sándor, gróf Edelsheim-Gyulai Lipót, gróf 
Eszterházv László, gróf Eszterházv Pál. báró Inkey 
József, Inkey László, Kendeffy Lajos, Lossonczy 
Gyula, gróf Révav Simon, gróf Semsey László, gróf 
Thorotzkai Miklós, gróf Wenckheim László, gróf 
Zichy Aladár és gróf Zichy Rezső urak, kiknek a 
választmány megbízásából az igazgatóság külön 
levelekben fejezte ki úgv az elhunyt jóbarát, mint
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a Casino érdekében kifejezett áldozatkész buzgal
mukért benső köszönetét.

Miként tudni méltóztatnak a Casino 1922 jan. 
hó 29-én tartott közgyűlésén egy «Széchenyi-alap» 
megalkotását határozta el, mely a tagok között 
megindított gyűjtés és a Casino hozzájárulásából 
5 év alatt 250 millió koronát eredményezett, mel\ 
összeg ma a Széchenyi-alap állagát képezi.

A Casino választmánya múlt évi december hó 
16-án tartott ülésében ezen alapítvány kamatai
nak hovafordítása tárgyában úgy határozott, hogy 
a kamatok 10%-a évenkint a tőkéhez csatoltatván, 
a rendelkezésre álló 90% minden év Szent István 
napján, mely egyszersmind nagy alapítónknak is 
névünnepe, a Ludovika Akadémiát legjobb sikerrel 
végzett 3 tiszt közül annak adja ki, ki anyagi 
viszonyainál fogva arra legjobban reá van utalva.

A 3 tisztet a honvédelmi miniszter fogja elő
terjeszteni, kik közül a -Casino igazgatósága fogja 
kiválasztani a megjutalmazandót, kinek első fel
szerelésére a kamatok ki fognak adatni.

Az 1926. év november hó 17-én tartott rend
kívüli közgyűlés az 1927-ik évi költségvetést már 
megállapította, s egy alkalommal a tagdíjak ügyét 
is rendezte, megállapítván azt 150 pengő állandó 
összegben úgy, hogy e tárgyban rendkívüli köz
gyűlések összehívására szükség jövőre már nem 
lesz ; s miután reméljíik, hogy a most megálla
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pított tagdíjösszeg hosszabb ideig állandó is marad, 
azt az alapszabályokba is felvettük, s az így 
módosított alapszabályok már a belügyminisz
térium jóváhagyását is megnyerték.

Ezen alapszabályok szerint a drágasági pótlék 
1927 január i-től kezdve megszűnt, miért is az 
50 éves és régibb tagok tagdíjfizetési kötelezettsége 
e naptól kezdve helyreállott, más oldalról azon 
tagok fizetési kötelezettsége, kik annak idején 
magukat a tagdíjfizetés kötelezettsége alul arany
koronában megváltották, teljesen megszűnt.

Az igazgatóság ez évben tovább folytatta a 
Casino belső berendezésének tökéletesbítését, az 
asztalneműtek, ezüstneműek, üveg és porcellán- 
neműek kiegészítését és helyreállította a Casino 
épületének utcai frontjait is úgv hogy a Casino 
teljesen felfrissülve, megújhodva indulhat meg a 
második százév felé.

Az 1926. évről összeállított zárszámadásokat 
az igazgatóság által kiküldött szakszámvevő, mint 
mindig, most is megvizsgálta és ennek vizsgálata 
után a kiküldött számvizsgáló bizottság is azt 
felülvizsgálván, mindent a legnagyobb rendben 
talált. Meg kell itt még jegyeznünk, hogy bár a 
Casino mindennemű szükséglete kellő kielégítést 
nyert, számadásainkat 62.700,400 K vagyis 5016 P 
03 fill, maradvánnyal zártuk le.

Tisztelt közgyűlés. Az elmondottakban röviden



I O

beszámoltunk mindazon lényegesebb mozzanatok
ról, melyek a Nemzeti Casinót a ioo-dik évben 
foglalkoztatták. Midőn azon buzgó óhajtásunknak 
adunk kifejezést, hogy egyesületünkre a most meg
induló második században még nagyobb sikerek 
várjanak, s fejlődése az utánunk jövő nemzedé
keket minden tekintetbe kielégítse, 'S hogy az 
továbbra is a műveltség, a szellemes érintkezés és 
a magyar társadalmi élet egyik jelentős tényezője 
legyen :

köszönetét mondunk a t. tagtársainknak irá
nyunkban oly számos ízben megnyilatkozott bizal
máért, de kiváltképpen a választmány mindenkori 
szíves támogatásáért és tisztünket ezennel le
tesszük azok kezébe, kiktől azt nyertük.

Kelt, Budapesten, 1927 január havában. 

az ig a z g a t ó s á g :

Jekelfa lussy  Z oltán  s. k. Gróf Széchenyi Em il s. k.
Gróf W enckheim  D énes s. k.

I/k Mihály s. k. 
titkár.



A NEMZETI CASINO 
SZÁZÉVES TÖRTÉNETE

írta : Ilk  Mihály.

Az 1825—27-iki országgyűlés kerületi táblájá
nak 1825 november 3-án tartott ülésében egy fiatal 
huszártiszt állott fel és lelkes beszédet mondott a 
magyar nyelv ügyében. A fiatal huszártisztet nem 
sokan ismerték még ekkor a hazában és akik is
merték is, csak annyit tudtak felőle, hogy a nagy 
korzikai elleni harcokban többször vitézül visel
kedett, de alig pár év múlva neve a legismertebbek 
egyike lett széles e hazában és a korszakot, melyben 
élt és működött, az ő nevéről nevezte el a törté
nelem. E fiatal huszártiszt : Gróf Széchenyi István 
volt.

Széchenyi fellépésekor oly szegény volt ez a 
nemzet, hogy még saját nyelve sem volt. Egy holt 
nyelv foglalta el az egyház, a törvénykezés, a tör
vényhozás és a közigazgatás terén azon heivet, 
melyet a magyar nyelvnek kellett volna elfoglal
nia. Előkelő köreinket az udvar fénve és a császár- 
város zaja Bécsbe édesgette és ott megkedvelt 
német nyelvet családjukban is meghonosították ; 
de német volt a városi polgárság nyelve és művelt



12

sége is. A magyar nyelv kiszorult a falusi udvar
házakba és a zsellérházak nádfedele alá. Egységes 
magyar társadalmi élet nem volt, — elmaradott
ságunk minden téren megnyilatkozott A nemzeti 
érzelmekhez hű köznemesség a kor súlyos politikai 
és szellemi nyomása alatt tompa aléltságban szen
vedett. A társadalmi osztályok között szigorú 
válaszfal emelkedett ; arisztokrácia, köznemesség 
és polgári rend közötti társadalmi érintkezésre 
gondolni is merészség volt, mindenik osztály külön 
élte le napjait. Nem volt egy közös érintkezési 
pont, egv összekötő kapocs, mely a jókat nagv 
célok elérésére egyesítette volna.

Ebből a széttagoltságból, ebből az elmaradott
ságból akarta Széchenyi kiemelni nemzetét és el
határozta, hogy egész életét ennek a nagy eszmének 
szenteli. így született meg a Magyar Tudományos 
Akadémia, a Lóverseny-Egylet, a Nemzeti Casino 
s utána azon számos nagy intézmény, mint a Duna- 
gőzhajózási Társaság, a Lánc-híd, a Vaskapu és 
Tisza-szabálvozás stb., melyek egy-egy láncszemei 
az ő nagyarányú, de tervszerű működésének, me
lyek nemcsak a magyar társadalmat, de az egész 
közgazdasági életet, ipart, kereskedelmet átalakí
tották és európai színvonalra emelték.

Nem lehet ez alkalommal feladatunk Széchenvi 
István gróf minden irányú működését tárgyalni, — 
ez a történetírók feladata, — mi csak az ő egvik
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kisebb, de azért nem kevésbbé fontos alkotásáról, 
a Nemzeti Casinóról, s annak ioo éves múltjáról 
akarunk megemlékezni.

Széchenyi István gróf, ki többször beutazta 
Európa összes államait, de különösen Francia-, 
Angol-, Német- és Olaszországot s az ottani tár
sadalmi életben tevékeny részt vett, az ő nagy 
megfigyelőképességével tanulmányozta a club-éle
tet, felismerte annak egy nemzet fejlődésére kiható 
nagy előnyeit s már az 1826-ik évben a pozsonyi 
országgyűlésen, majd Budapesten is mozgalmat 
indított egy Casino felállítása érdekében s e törek
vésében őt barátai közül többen, de különösen az 
erdélyi részeken Báró Wesselényi Miklós lelkesen 
támogatta s a taggyüjtési aláírások — vagy mint 
akkor nevezték : «akcionáriusok» — szépen gyűltek.

Miután 1827 április havában Széchenyi ügy 
látta, hogy a tervbevett egyesület ügye kellő
képpen elő van készítve, mindazoknak, kik magokat 
ez egyesületben résztvenni aláírásaikkal kötelez
ték, meghívót küldött, hogy június 10-én (miután 
a szerencsésen megkezdődött Ló-futtatásra több 
L'raságok érkeztek meg), a Dorottya-utcai (most
5. számi Vogel-házban — hol egyelőre az egyesület 
részére szállást is béreltek, «annak megkezdése és 
íolvamatbatétele iránt» jöjjenek össze. Ezen úgy
nevezett «Legelső tanácskozást» báró Brüdern 
József elnöklete mellett tartották meg. Ezen napot
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kell tehát a Casino alapítása pontos idejéül el
fogadnunk.

Olyan szerencsések vagyunk, hogy Széchenyi 
ezen összehívó leveleiből egy eredeti példány meg
van a Casino iratai között s azt hisszük, hogy nagy 
alapítónk iránti kegyeletünknek teszünk eleget, 
midőn azt közzétesszük, megjegyezvén, hogy azt 
néhai id. báró Yav Miklós küldte meg a Casino 
igazgatóságának 1877-ben, midőn Casinónk alapí
tásának 50-ik évét ünnepelte.

A levél a következő :
«Méltóságos Báró! Bátorkodom a Méltóságos 

Bárónak ezennel rövideden tudtára adni azt, 
ami a Casino eránt, -— melynek felállítására 
Méltóságod is egv Actiára magát alá írni méltóz- 
tatott ; — egész mái napig tétetett és mit volna 
szükséges ezen tárgyra nézve továbbá tennC

164 Actiára már vagyon aláírás és lehet 
reményleni, hogy még 36 Actiákra Aláírók 
fognak találkozni s így a 200 Actiák, medvék
nek ebbéli száma azomban is a Casino fel
állítására meg állapíttatott, el fognak kelni.

Minthogy azon idő, melyben az Ország 
Gyűlésének, vége lesz, már meg vagyon hatá
rozva, tehát a pénz lassanként ineassáltatik.

Pesten, ahonnan én egynéhány napok előtt 
érkeztem meg ide, már fel vagyon véve egy lakás 
folyó 1827-ki Április 24-től 1828-ki Április 24-ig
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8oo forintért Conv: pénzben.—A legszükségesebb 
mobiliák, úgy az el kerülhetetlenül meg kíván
taié házi eszközök meg vannak rendelve, mellyek 
1,200 forintnál nem igen fognak többe kerülni. — 
Maga a Casino Május közepéig annyira el fog 
készülni, hogy abba akkor kiki bé mehet.

Mind ezek Méltóságod betses hozzájárulása 
nélkül történtek meg ; — én és több Barátim 
kénteleníttetíink magunk hatalmunkból munká- 
lódni, mert nem is vala lehető az Ország Gyűlésé 
sokféle tárgyainak folyamat ja miatt gyakran 
öszve jönni, értekezni és mind azon külömböző 
gondolatokat s Plánumokat, mellyek az efféle 
új Intézetek felállításánál ki fejtődni szoktak, 
egy kívánságba és egy akaratba egyesíteni.

Egy mulató-hely tehát, melyben minden 
pallérozottabb, Pesten lévő tartózkodása ideje 
alatt, vagy ottan leendő általutazása alkalma
tosságával magát kellemetesen mulathattya, 
felállíttatott. — De sem azon mód eránt, mely 
szerént, ennek fenntartattni kelletik, sem ennek 
gazdaságbéli, vagy más elrendelésére nézve, 
semmi sints jövendőre nézve úgy megállapétva, 
hogy az változást ne szenvedhetne ; — mind azt, 
ami eddig ezen tárgyra nézve történt úgv kell 
tekinteni, mint provisorie tett rendeléseket ; — 
és minden Áctionáriusnak természetesen szabad
ságában áll, arról rendelést tenni, hogy az ő ide



adott pénze mely módon fordíttasson a célnak 
elérésére?

Kérem azért bizodalma san Méltóságodat, 
méltóztasson a legközelebb reánk jövő június 
elején Pesten személyesen meg jelenni, hol az 
akkor tartandó Pálya-futtatások tekéntete is 
betses jelenlétét kívánatossá teszi. Azon Áctio
náriusok, kik akkor Pesten lesznek, mind azt, 
a mi a Casinót érdekli, magok elhatározhattyák.

Azon Áctionáriusok, akik akadályoztatná
nak a most érdeklett időre Pesten személyesen 
meg-jelenni, természetesen a többi jelenlévő 
Áctionáriusok végzéseihez fogják magokat alkal
maztattuk

Ki egyébbaránt betses szívességébe ajánlott 
teljes tisztelettel maradok a Méltóságos Bárónak 
Pozsonyban Április 18-án 1827. alázatos szolgája

G. Széchenyi István.» 
Ezen felhívásra 46-án jöttek össze a meghívott 

részvényesek közül, mert a Pozsonyban ülésező 
országgyűlés sokakat visszatartott, hogy ezen 
ülésen megjelenjenek. Széchenyi István gróf a 
következőkben vázolta az egyesület célját és 
rendeltetését : « . . .  hogy hazánkban is legyen egy 
olyan megkülönböztetett díszes összegvülekező- 
hely, melyen főbb és előkelőbb és jobb nevelésűek, 
eszes, értelmes férjhak, a társasági rendnek min- 
denik osztályából egymással vagy barátságos
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beszélgetés végett találkozzanak vagy többféle 
politikai újságokat s hasznos gazdasági, tudomá
nyos, művészi hónapos-írásokat olvashassanak, 
magukat pedig üres óráikban illendően mulat
hassák, — s hogy ha ezutánra több magyar főbb 
úriházak az esztendőnek egy részét itten Pesten 
töltenék — a Casinóban egyúttal kényelmes 
Vendéglőt is lelhessenek».

Ez időben már 175 Actionáriusa volt a Casinó- 
nak, kik a 100 ezüst forintban megállapított tag
díjat legnagyobb részt már le is fizették és magukat 
kötelezték, hogy ezen összeg fizetése mellett 3 évre 
a Casinónak részesei lesznek.

Mindenekelőtt egy bizottságot küldtek ki, 
amely megbízatott, hogy a Casinónak úgy belső 
rendjét, mint fennmaradásának szabályait ki
dolgozná és az egyesület ügyeit vezetné.

E bizottság tagjai voltak Csapó Dániel, Döb- 
rentei Gábor mint jegyző, Erdélyi János, gróf 
Eekete Ferenc, gróf Haller Ferenc, gróf Károlyi 
Lajos, gróf Keglevich Gábor, báró Orczy László, 
báró Podmaniczky Károly, gróf Széchenyi István 
és báró Wesselényi Miklós.

Egy alkalommal kimondotta az ülés, hogy 
minden actionáriusnak joga van az országrészekből 
ideérkezett jóbarátait, ismerőseit, vagy kormány
székeknél lévő hivatalbelieket, vármegyék tisztjeit, 
katonatiszteket, földesurakat, tudósokat, művésze



két, stb. a Casinóba bevezetni, olv kötelezett
séggel, hogy azok neveit — a bevezető nevével 
együtt — az «Idegenek könvvébe» bevezessék.

Aztán megkezdődött a Casino belső berende
zése ; a Casino bebútorozására 6000 forintot 
állapítottak meg ; gróf Széchenyi István és gróf 
Keglevich Gábor felajánlották a Casinónak haszná
latra ezüstneműiket, míg ilveneket beszerezhet, 
gróf Károlyi Lajos pedig «üvegcsüréből» poharakat. 
Felhívást intéztek az ország különböző vidékein 
lakó tagokhoz, hogy miután vendéglője által a 
jobb fajta magyar borokkal meg akarja ismertetni 
a nagy közönséget, küldjenek fel árusítás végett 
boraikból elszámolásra pecsételt palackokat.

Nagy lelkesedéssel dolgozott a kiküldött bizott
ság, — a Casino berendezése gyorsan haladt előre, 
vendéglőst szerződtettek és a szolgaszemélyzetet 
megfogadták. Ezen személyzet 1 udvarmester, 
1 kapus, 2 belső szolga és 1 fűtőből állott. 18 hazai 
és külföldi lapot és folyóiratot rendeltek meg a 
tagok szórakozására. A vidékről a tagok nagv- 
mennviségben küldték fel elárusítás végett borai
kat, úgy, hogy a Casino pincéjében csakhamar 
többezer palack jobbnál-jobb minőségű bor állott. 
Ezen pince megalkotásával a Casino a magyar 
borok jóhírnevét akarta öregbíteni és azokat a 
külföldi kereskedelemben is élénkebb forgalomba 
hozni. A Casinóban elhelyezett borok csakhamar
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oly nagy keresletnek örvendtek, hogy az 1828-ik 
évi júniusi közgyűlésen Dercsényi Pál eladott 
borainak árából 100 aranyat ajánlott fel egy 
gazdasági munka megírására, mely «a Magyar- 
országi mezőgazdák számára a legjobb tanácsiato
kat tartalmazná». A közgyűlés a hazafias ajánlatot 
köszönettel fogadta és a pályázat kiírásával az 
igazgatóságot bízta meg.

A Nemzeti Casino abszolúte nem volt exkluzív 
társaság. Tagja lehetett «minden jeles, nemes 
magaviseletű férfiú» és éppen azért a legfényesebb 
történelmi nevek mellett ott találjuk a kormány
széki, vármegyei, városi és bírósági tisztviselők 
neveit, táblabírákat, ügyvédeket, orvosokat, tudó
sokat, írókat, kereskedőket, gyógyszerészeket, sőt 
egy gyógyszerész Pregárd János 6 éven át a Casinó- 
nak nagy tiszteletben állott igazgatója volt. 
Tagja volt Hild József, a Casino mai palotájának 
építőmestere is.

Igv valósult meg Széchenyi István gróf nagy 
ideája a különböző társadalmi osztályok egyesí
téséről.

Széchenyi indítványára elhatározta a közgyű
lés, hogy 1829 január r-től kezdve 1834 végéig 
terjedő 6 évi aláírást nyissanak, és pedig nem 100 
írttal, hanem csak 50 írttal, mert az eddigiekből 
is már megállapítható volt, hogy a tagok folytonos 
szaporodása mellett a Casinónak «mint valóban
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díszesebb társalkodás tapasztalt összegyűjtő helyé
nek fennmaradása biztosítva lesz». — Ezen alá
írások összegyűjtésében — miként Széchenyi 
leveleiből is megállapíthatjuk, neki oroszlánrésze 
volt és mint minden vállalkozásában, itt is óriási 
energiát fejtett ki.

Azon választási rendet, amely ma is érvényes 
a Nemzeti Casinóban, hogy t. i. évenkint a 24 tag
ból álló választmánynak V3-da kilép és helyébe* 
újak választatnak, már 1829-ben behozta Széchenyi 
mégpedig úgy, hogy évenkint az igazgatóságnak 
egy tagja is kilép és helyébe három évre új válasz- 
tatik, a kilépettek pedig csak egy évi szünetelés 
után választhatók meg újból. Széchenyinek ezen 
rendszabállyal az volt a célja, hogy évről-évre 
több ember ismerkedjék meg a Casino vezetésével.

Ugyanekkor állapították meg azt a szintén ma is 
még érvényben levő szabályt, hogy a nagyköz - 
gviilés mindig január hó utolsó vasárnapján tar
tassák meg. Az első években ugyanis két közgyűlést 
tartottak : a nagvközgyülést január havában és a 
kisebbet júniusban.

A Nemzeti Casinónak 1830-ig «Pesti Casino» 
volt a hivatalos neve ; a Nemzeti Casino nevet az 
1830 február 7-iki választmányi ülésen vette fel, 
midőn a Vogel-házból a Dorottya-utca és a mai 
Ferenc József-tér sarkán, a Kereskedők Egyesületé
nek tulajdonát képező ú. n. Pesti börze-palotába



költözött, és pedig azért, hogy meg legyen külön
böztethető az ugyanezen házban levő «Kereskedői 
Casino Társaságtól».

A Nemzeti Casinónak ezen újabbi szállásán 
tágas táncterme, úgynevezett «száíája» is volt, me
lyet kölcsönös megállapodás szerint a Kereskedők 
casinójával közösen használtak és báljaikat ezen 
«szálában» felváltva tartották oly megállapodás 
mellett, hogy a költségeket közösen viselik, a tiszta 
jövedelemből azonban a Kereskedők casinója 2/'3-ad, 
a Nemzeti Casino pedig 73-ad arányban részesül. 
Az 1831-ik évben hat ilyen bált adtak. Ezen bálok 
két ezüstforint belépő díj mellett a Casinónak 781 
forintot jövedelmeztek. Külön íveken gyűjtötték 
a résztvevő aláírásokat, és pedig a Casino két ívén 
magyarul, a kereskedők két ívén magyarul és 
németül. íme itt kezdődött a kereskedelem meg- 
magyarosítása. De, hogy a magyar főváros ekkor 
inkább német volt mint magyar, bizonyítja az, 
hogy ezen bálokra 2000 magyar és 4000 német 
«bilétát» nyomattak. Mint érdekes kortörténeti 
adatot nem tartottuk feleslegesnek ezt felemlíteni.

Mihelyt Széchenyi látta, hogy a Casino fenn
állása emberi számítás szerint biztosítva van, mind 
élénkebben foglalkozott azon gondolattal, hogy a 
Casino részére házat, illetőleg telket kellene szerezni, 
amelyen az egyesület céljainak megfelelő ház fel
építendő volna.



Az 1831-ik év december 31-én fel is vetette 
ezen kérdést és a házvételt olyképpen gondolta 
megoldhatni, hogy a tagok sorából egy külön 
részvénytársaság alakíttatnék, amelyben a Casinóé 
volna a részvény-többség és ezért elsősorban ő 
nyerne elhelyezést a megszerzendő épületben, míg 
a rendelkezésre álló többi helyiségek idegen bérlők
nek adatnának ki és a ház jövedelméből kiki rész
vénye arányában részesülne.

A házvétel eszméje mind jobban hódított és az 
1832 június hó 3-án tartott közgyűlésen az akkori 
igazgatók, gróf Károlyi Lajos, Földváry Antal és 
Havas József mellé felkérték gróf Széchenyi Istvánt 
is és megbízták őket, hogy megfelelő házat vagy tel
ket keressenek, melyen a casinói ház felépíttetnék, 
kikötvén, hogy a megveendő ház vagy telek helye a 
Fürdő-utcától a nagypiaci házak (mai Erzsébet-tér) 
napnyugati soráig, felfelé pedig a Franciskánus 
barátokig terjedő útvonalban legyen.

Az 1833. év januári közgyűlésén Széchenyi már 
javaslatot is terjesztett elő, hogy a Pestváros tulaj
donát képező ú. n. «Harmincad-ház» telkét kellene 
megvenni, mihez a közgyűlés hozzá is járult. A ház
vételre ekkor már 116 részvényt jegyeztek a tagok 
500 forintjával és a Casinónak is 14,000 ezüstforint
nyi meggazdálkodott tőkéje volt a Kereskedők 
Egyesületénél 5 százalékos kamatra elhelyezve. 
Ez már olyan összeg volt, melynek birtokában
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egy ügyes pénzügyi művelet segélyével abban az 
időben a házvételbe bele lehetett menni.

Széchenyi és a kiküldöttek nagy buzgalommal 
foglalkoztak a házvétel kérdésével s bár a «Har- 
mincad-ház» és telek megvétele végett a bizottság 
a kitűzött árverésen Pest városának három ízben a 
legmagasabb összeget ajánlotta fel, Pest város 
tanácsa az ajánlatot nem fogadta el és a bizottság 
kénytelen volt ezen alkalmas helyen fekvő ház 
illetve telek megvételéről lemondani.

Az igazgatóság mindig sokat foglalkozott a 
casinói élet mentül kellemesebbé és változatosabbá 
tételével, hogy ezzel is mentül nagyobb vonzóerőt 
gyakoroljon a tagokra és ezért báró Bánffy Pál 
igazgató javaslatára a választmány egy bizottság 
küldését határozta el, hogy «a muzsika pártfogása, 
valamint a szépművészetek előmozdítása kedvéért 
a Casino száliájában minden vasárnap muzsika
darabok adassanak elő és a mag var theátromi 
jelesebb színjátszók által jelesebb magyar darabok 
is felmondassanak és ezeken a részvénvesek és 
ezek meghívottjai minden fizetés nélkül részt- 
vehessenek.»

Miként a fejlemények bizonyítják, ezen zenei 
előadások a mai kamara-zenének kezdetleges meg
nyilatkozásai voltak, ahol egy négytagú zenekar 
a legkiválóbb zeneszerzők válogatott müveivel mu
lattatta a nagy számban összejött társaságot. Ezen
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zenei előadásoknak rendezője és legfőbb irányítója 
Rosty Albert volt, mint hangászati igazgató, aki 
úgylátszik, hogy a klasszikus zenének alapos isme
rője, sőt művelője is volt s aki az e célra megálla
pított évi 400 ezüst forintot sokszor a saját zsebéből 
is pótolta, hogy nagyot és szépet mutasson be.

Ezen «hangászati mulatságok» az igazgatóság
nak az 1835-iki közgyűlésén beterjesztett jelentése 
szerint «olyan nagy kedveltségre tettek szert, hogy 
az Intézet kellemeinek egyik ága sem fogadtatott 
oly meleg részvéttel, mint a hangászati mulatság
nak létrehozatala, sőt asszonyaink is, kik mind
eddig nem igen nagy kedvelői valának a Casinónak, 
egyszerre a legforróbb előmozdítóivá varázsoltattak 
stb.» — miértis a hangászati igazgató javasolja, 
hogy e célra a közgyűlés 400 frt helyett évi 1000 
irtot szavazzon meg, ami meg is történt. — íme 
a Casino kezdi a nőket is meghódítani!

A későbbi években Rostv Albert hangászati 
igazgató által kidolgozott szabályok szerint a 
négy quartettet játszó művész egvenkint 100 frtot, 
a második violon cellista 50 frtot, a contra-basszista 
25 frtot, együtt 475 frt évi fizetést élvezett. Az 
éneklőknek fortepianóval való kísérésére Erkel 
karmester fogadtatott fel 'évi 50 frt fizetéssel. 
Mihez járul az éneklő és játszó honi és idegen 
művészeknek megjutalmazása, kik rangjukhoz és



elhíresedésükhöz képest négy aranytól 12 aranyig 
terjedő honoráriumban részesültek.

Ezen zenei mulatságok 1833-tól 1846 végéig 
megtartattak, ekkor azonban látogatottságuk csök
kenni kezdett, mert ez időben Pest zenei élete 
nagyobb fejlődésnek indult s a nyilvános hang
versenyek és híres művészek fellépte mind gyako
ribbá vált, — az év végével aztán azokat teljesen 
beszüntették.

Nincs minden érdekesség nélkül, hogy a Casino 
tagjai a Casino helyiségeiben az első években ingyen 
dohányt élveztek. Nyoma van, hogy Högyészy, 
Sopron vármegye alispánja 1837-ben 5 mázsa 
vitnyédi dohányt vásárolt a Casino részére. Ter
mészetesen az ingyen dohány élvezete óriási füstöt 
okozott a termekben, ugyannvira, hogy számosán 
kérték egy pár füstmentes teremnek berendezését, 
de ilyen helyiségeket nagyon nehéz volt elkülöní
teni, míg aztán a füstöt oly módon csökkentették, 
hogy az ingyen dohányt 1851-ben, hivatkozva a 
Casino nehéz pénzügyi helyzetére, beszüntették, 
sőt 1863-ban a költségvetésből az ingyen trombi
tákra (szivarszipkák) felvett 300 irtot is törölték.

A Casino 1827-től csak 1830 május i-ig volt a 
Vogel-féle házban elhelyezve és ekkor átmentek a 
közelben levő úgynevezett «Kereskedők börze 
házába», hol kezdetben 3200 ezüstforint bért 
fizettek. Minden szerződési ciklus lejárta után a
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Kereskedők Egyesülete mint háziúr természetesen 
béremeléssel lépett fel, ami a Casino vezetőségének 
mindig eszébe idézte a saját ház szerzésének gon
dolatát s miután a «Harmincad-ház>> megvételéről 
végleg le kellett mondaniuk, az 1837-ik évi köz
gyűlésen Széchenyi hosszas keresés után javaslatot 
terjesztett elé, hogy a Casino céljaira legcélszerűbb 
\  olna a Kereskedő Egyesület házának közvetlen 
szomszédságában levő Dorottya-utcára néző ű. n. 
«Schaeffer»-házat és a Dunára néző «Ferdinándy»- 
féle házat megvenni, amelyeket könnyen össze 
lehetne egy házzá kapcsolni. A közgyűlés a tervet 
tetszéssel fogadta és megbízta a házbizottságot, 
hogy a háztulajdonosokkal tárgyaljanak, meg
egyezésre azonban ezen tárgyalások sem vezettek és 
a bizottság tovább folytatta az alkalmas ingatlan 
keresését, de különösen Széchenyi lelkét tartotta 
állandó izgalomban a házvétel gondolata. 1841 
január 30-án gróf Keglevich Gáborhoz intézett 
levelében írja : «. . . több házat szemeltünk ki már 
e célra, de titokban, mert itt a nyilvánosság mód 
nélkül felverné a házak becsét, sőt minden alku 
lehetőségét megsemmisítené ; csak annyit mond
hatok el, hogy Pest város szebb részében fog lenni, 
ára körülbelül 160,000 frt lesz, stb.»

Bármennyire szívén viselte is gróf Széchenyi 
István a casinói ház megszerzését, bármennyire 
buzgólkodott is ez ügyben, ennek megvalósulását
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ő már nem érhette meg. Közbejöttek az 1848—49-iki 
események és az ezt követő szomorú idők, a nem
zeti elnyomás szomorú korszaka, amelyek a Casino 
fejlődésére nézve néni lehettek előnyösek, mert míg 
1847-ben tagjainak száma 574 volt, 1854-ben a 
tagok száma 260-ra szállott le ; ily körülmények 
között pénzügyi viszonyai is nagyon megromlottak, 
úgyhogy állandó fenntartása csak úgy sikerült, 
hogy a házvételre összegyűjtött tőkéjéből vett fel 
időről-időre kisebb-nagyobb kölcsönöket, amelye
ket aztán később \ iszonyai javulása után kamatos
tul visszatérített.

Már 1841-ben a Casinónak részint készpénzben, 
í'észint különböző hazai vállalatok papírjaiban el
helyezve mintegy 45,000 írtja volt, mely összeg a 
casinói ház vételének alapjául szolgált. Hogy a 
házvétel lehetőségét siettessék, a közgyűlés 1857 
január 1 -töl kezdve a tagdíjnak 50 írtról 60 írtra 
(illetve osztrák értékben 63 írtra) való emelését 
határozta el, olyképpen, hogy a minden tag által 
évenkir.t fizetendő 10 irt többlet a házépítési 
alaphoz csatoltassék. Ezen intézkedés nagyon 
hozzájárult a házalap növeléséhez.

A Casino folyton emelkedő bér mellett még 
mindig a Kereskedők Egyesületének házában la
kott ; az 1841—42-ik évben már 5000 írt bért 
űzetett, míg a következő négy évben évi 6000 irtot.

Miután a Casino a folyton emelkedő házbéreket
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fizetni már nem volt képes, 1850-ben elhatározta, 
hogy a Kereskedők Egyesület házának bérletét fel 
mondja és 1851 Szent Mihály napjától kezdve első 
szállásába a Dorottya-ntca 5. sz. alatti Vogel-féle 
házba visszaköltözik, hol az első évben 2500 írt, 
a további öt évre pedig 1857 Szent Mihály napjáig 
évi 4000 írt bért fizet ; ez ugyan a korábbi szállás
nál kisebb volt, de a Casino pénzügyi helyzete egy 
drágább szállás kibérlését nem engedte meg.

Hogy a Casino akkori pénzügyi helyzetét meg
világítsuk, hivatkozunk a Casino 1852-ik évi 
költségvetésére, mely a bevételeket 17,332 írttal, 
a kiadásokat pedig 15,618 írttal irányozta elő ; de 
a kiadásokban a házvételi alapból kölcsönzött össze
gek megtérítésére semmi sincs felvéve.

A Casino újabb szállása a Vogel-féle házban 
szükebb lévén, mint a megelőző volt, ezen körül
mény a házvétel ügyét újból előtérbe hozta és az 
1856-ik évi közgyűlésen az akkor működő három 
igazgató gróf Károlyi György, Zsivora György és 
Ürményi József mellé még Clark Adám, gróf Sza- 
páry Antal és báró Wenckheim Béla tagokat telj
hatalommal kiküldötték, «hogy a Casino céljainak 
megfelelő háztelek iránt alkut kötni, a telekvásár
lás, építés és felszerelésre megk'ívántató pénzerőt 
beszerezni és aztán az építést és berendezést meg
indítani szíveskedjenek», amire a Casino eddig 
megtakarított pénzét és évenkint felesleges jőve-
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eleimét felajánlják, csak azt kötvén ki, hogy a 
szerzendő ház lehetőleg a váci-utcai Nagy Kristóf
tól a Fürdő-utca és a Vásártér nyugati része közötti 
területen szereztessék be. Ez okból a Vogel-féle 
ház bérletét, amelynek állandó béremelését végre 
is megunták, csak 1859 Szent Mihály napjáig 
hosszabbították meg és e naptól fogva a Hatvani- 
utcában lévő gróf Czirákv-féle házat foglalták le 
a Casino szállásául és pedig 1859 Szent György 
napjától számított hat évre, vagyis 1865 Szent 
György napjáig, és pedig azért olyan korán, hogy 
idejük legyen az átköltözködésre.

Az új szállás berendezésére Ybl Miklós építész 
csinált tervet, ki azt a légszeszvilágítással együtt 
21,920 írttal irányozta elő, de tényleg 24,000 írtba 
került. A tagok rendkívül meg voltak elégedve 
az új szállás meglepően ízléses és célszerű berende
zésével és az igazgatóságnak buzgó működéséért 
jegyzőkönyvi köszönetét és hálás elismerést sza
vaztak.

Ezen általános tetszéssel találkozó szállás ki
bérlése és berendezése nem altatta el a Casino 
házvétele tárgyában évtizedek óta táplált óhajtást 
és a kiküldött bizottság eziránvban tovább is 
fáradhatatlanul dolgozván, végre az 1864 december 
28-iki választmányi ülésen gróf Szapáry Antal 
igazgató bejelentette, hogy a házvétel céljaira a 
már évek előtt tőkésített megtakarításokból, to-
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vábbá a megállapított tagdíj-többletből és az 
évekén át beszerzett részvényekből már cca 75,000 
frtnyi vagyona van a Casinónak amely megfelelő 
pénzügyi művelet segélyével képessé teszi a Casinót 
arra, hogy ha nem is fényes palotát, de az idő 
viszonyainak és a tagok kívánságainak és kényel
mének megfelelő házat szerezzenek ; e célra ja
vasolja az Űri-utca és Ferenciek-tere sarkán levő 
Jankovich-féle ház megvételét és felépítését. A vá
lasztmány nagy örömmel fogadta a benyújtott 
tervezetet, mely a Casino csaknem 4 évtized óta 
táplált óhaját valósítja meg s az Igazgató-Grófnak 
buzgalmáért hálás köszönetét fejezvén ki, e terv 
keresztülvitelére báró Orczy Béla, Hollán Ernő 
(mint szakértő), Clark Ádám, gróf Károlyi György, 
gróf Szápáry Antal, Ledniczky Márton (mint jogi 
véleményező), Ürményi József és báró Wenckheim 
Béla urakból összeállított bizottságot küldte ki.

Ezen bizottság 1865 január 2-án összeülvén, 
miután a ház fekvését — mint a belváros leg
forgalmasabb pontját — a Casinóra nézve alkal
masnak találták, megállapították, hogy a régi ház 
lebontása után egy 2 emeletes épületet kellene 
újból felállítani.

A ház és telek ára 160,000 frt lenne, a két
emeletes új épület 160,000 írtba kerülne és így az 
egész 320,000 irtot tenne ki. Miután pedig a 
Cziráky-féle ház bérlete 1871-ben jár le és eddig
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a Casino házvételi alapja 90,000 frtra emelkednék, 
másrészről pedig a házon 30,000 írt teher is van, 
amit egyelőre nem kellene kifizetni, a telek meg
szerzése és megfelelő ház felépítésére csak 200,000 
frt beszerzése volna szükséges, amit a Casino saját 
tagjaitól kölc.sönképpen könnyen beszerezhet.

Ha a ház fölépül, akkor a földszint és a Ií-ik 
emeleti helyiségek bérbeadásából legalább 7000 frt 
jövedelme lehetne a Casinónak, ami a kölcsön 
kamatainak nagy részét fedezné, míg az I-ső 
emelet a Casino elhelyezésére teljesen megfelelő 
volna.

Az 1865 január 31-iki közgyűlés ezen tervet 
általános helyesléssel fogadván, annak keresztül
vitelét elhatározták és a házvételi részvények alá
írását megindították. A június 3-iki választmányi 
ülésen Károlyi Gyula gróf bejelentette, hogv egye
dül az ő aláírási ívén 60,000 frt kölcsönösszeg 
gyűlt össze s a Casino házvételének pénzügyi meg
valósulása a legszebb reményekkel kecsegtet, sőt 
a ház és telek már a Casino tulajdonába telek- 
könyvileg át is Íratott, mit a választmánv lelkes 
örömmel vett tudomásul.

Az építkezési tervek elkészültek ugyan, azon
ban az építési amagok drágasága miatt az építést 
mint tervezték, 1868-ban megkezdeni nem lehetett, 
ez okból, miután a gróf Czirákv-ház bérlete már 
egyszer 1871 Szent György-napjáig meghosszab-



bíttatott, azt újból 1874 május i-ig meghosszab
bították, remélve, hogy addig az új ház felépül

Három év telt el a Jankovich-féle ház meg
vétele óta, midőn az 1868-iki közgyűlésen Széchenyi 
Béla gróf, hivatkozván arra, hogy a Casino céljaira 
megvett ház a budai oldalhoz távol van, azt 
javasolta, hogy adják el ezt a házat és helyébe ve
gyék meg a Dunaparton az Első Magyar Ált. Biz
tosító Társulat házával szemközt lévő telket, mely 
akkor a Nemzeti Színház tulajdona volt. Ezen 
indítványt gróf Andrássy Gyula is pártolta, sőt 
ez iránvban 64 tag kérvényt is nyújtott be a 
választmányhoz. Ekkor újból megindultak a tár
gyalások s az eredmény 3 évi tárgyalás után ezen 
terv elejtésével az lett, hogy 1871-ben a Jankovich- 
féle házat, melyet 154,000 írton vásároltak meg, 
elcserélték a gróf Cziráky-féle házzal és reáfizettek 
a cserére 250,000 irtot.

Ezen ház megszerzése súlyos terhet hárított az 
egyesületre, mert azonkívül, hogy a tagoktól egy 
200,000 frtnyi részvénvkölcsönt vett fel, ami után 
5 °o kamatot kellett fizetnie, a ház berendezésére 
is az Osztrák-Magyar Banktól 100,000 frtnyi 6 %-os 
törlesztéses kölcsönt is kényszerült felvenni, de 
tekintettel a tagok létszámának örvendetes emelke
désére, valamint arra, hogy 1868-tól kezdve az új 
tagok már 100 frt, 1881-től pedig 120 írt tagdíjat 
és azonkívül egvszersmindenkorra 200 írt felvételi
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díjat is fizettek : az így előállott jövedelem- 
szaporulat ezen terhek viselését megkönnyítette.

Ezen ház megvételével ríj korszak kezdődött 
a Nemzeti Casino történetében ; az egylet tagjai
nak szükséglete, kényelme, szórakozási eszközei 
kiváló gonddal találkoztak s a palota a Casino 
céljaira teljesen átalakíttatott. A házszerzés dicső
sége teljesen gróf Szápárv Antalt illeti, ki 17 éves 
buzgó igazgatói működésére a koronát ezen ház 
megvételével tette reá. Gróf Szápárv Antal a 
kötelességteljesítés embere volt s amit magára 
vállalt, azt lelkiismeretesen teljesítette is. Azonban 
a Casino mai alakját utódjának, Károlyi István 
grófnak köszönheti, ki ugyancsak 17 évig állott a 
Casino élén s ez idő alatt mindent elkövetett, 
hogy a családi ház céljaira épült palotát egy előkelő 
társadalmi intézmény céljaira átalakítsa. Még 
sokan vannak a Casino tagjai között, kik vissza
emlékeznek a régi kényelmetlen, sötét lépcsőházra, 
melyet kora reggeltől a késő éjjeli órákig gázzal 
kellett megvilágítani, hogy azon a Casino termeibe 
feljuthassanak.

Gróf Károlyi István nagyúri ízlését ezen lépcső
ház sértette, sokat foglalkozott azon gondolattal, 
hogy azt átépítteti, de a Casino pénzügyi helyzete 
azt sokáig nem engedte meg, míg végre a viszonyok 
javulása után 1890-ben az megvalósíthatóvá vált. 
Ez évben aztán Meinig Artur műépítész tervei
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szerint, melyet az építész teljesen a kiváló mű- 
ízlésű gróf ideái alapján dolgozott ki, francia 
renaissance stílban felépült az új lépcsőház, melv 
a főváros ilynemű alkotásai között mindig a leg
kiválóbbak egyike fog maradni. Nem tartjuk érdek
telennek ezen lépcsőház-építési és felszerelési költ
ségeknek feljegyzését, melyek 43,87p irtot tették ki.

Nagy súlyt helyezett Károlyi István gróf a 
Casino könyvtárának méltó elhelyezésére is. A 
Casino könyvtára, melynek gyarapítására az egye
sület már az első években is 1000—1500 irtot 
fordított, tulajdonképpen 1842-ben indult erősebb 
fejlődésnek, midőn Dessewffy Aurél gróf nagyértékű 
könyvtárát a Nemzeti Casinónak ajándékozta.

Már az 1880-as évek elején mintegy 19,000 
kötetet tartalmazott ezen könyvtár ; 1926 végéig 
azonban tartalma már 32,539 kötetre emelkedett. 
Ha nem is voltak közöttük könyvészeti ritkaságok, 
de voltak és vannak nagyértékű müvek, melyeket 
egyesek, magánosok, éppen nagy értékük miatt 
nem szerezhettek be. Ott van azonban Calepinus 
szótárának bázeli kiadása 1605-ből, aztán az Augs
burger Allgemeine Zeitung, melynek 1798-tól 
1848-ig terjedő 50 évfolyamát Szilágyi Ferenc 
részvényes ajándékozta 1855 -beii a Casinónak ; a 
későbbi évfolyamokat pedig a Casino szerezte meg, 
úgyhogy ezen legrégibb világlap egész napjainkig 
megvan könyvtárunkban ; továbbá a «Quarterly
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Review», mely hasonlóképpen alapításától kezdve 
megvan a Casino birtokában, de megvannak 
magyar, német, francia, angol és olasz nyelven a 
világirodalom legkiválóbb termékei, melyek szak
szerű kiválasztása egy tudósokból, írókból és könyv
barátokból összeállított bizottságra, az ú. n. 
könyvtári bizottságra volt mindig bízva.

E nagy kincs méltó elhelyezésére gondolt 
Károlyi István gróf, midőn 1886-ban Lipthay Béla 
báróval, a könyvtári bizottság akkori elnökével 
megállapodva, a könyvtár méltó berendezését 
határozta el és ez okból a könyvtár nagytermét 
emeletmagasságra emeltette fel és azt tölgyfából 
készült, beüvegezett stílszerű könvvszekrényekkel 
szereltette fel ; a kisebb könyvtárterem átalakítá
sát már utóda, Esterházy Mihály gróf fejezte be.

Bizonyára még sokan fognak visszaemlékezni 
a Casinó dísztermének, az ú. n. vörös-szalonnak a 
8o-as évek közepén volt berendezésére. Az ott el
helyezett fauteuille-ök és pamlagok, ú. n. honvéd- 
vörösposztóval voltak bevonva ; legfőbb ékessége 
e teremnek egy fekete márványkandalló volt, mely 
ma is annak egyik díszét képezi. E márvány
kandallónak származása nincs teljesen felderítve, 
de minden valószínűség szerint ez a Casino egyik 
régi lelkes igazgatójának és az alapításban Szé
chenyi egyik legbuzgóbb munkatársának, gróf 
Károlyi Györgynek ajándéka, ki az ú. n. végrende-
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leti aláírásban résztvevén, azáltal akart ott meg
ígért kötelezettségének elegét tenni, hogy 1854-ben 
a Vogel-féle házban másodízben bérelt szálláson, 
egv megnagyobbított terem felszerelésére egy 
díszes márványkandallót ajándékozott és minden 
valószínűség szerint onnan azt, midőn a Casino 
mostani palotájába átköltöztek, mint igen értékes 
felszerelési tárgyat, az új szállásra áthozták.

Károlyi István gróf 1885-ben a régi elavult 
bútorokat teljesen modern, bőrrel bevont kényel
mes fauteuille-ökkel és pamlagokkal cserélte ki, 
melyekhez a mintákat ugyan Angliából hozta a 
gróf, de aztán budapesti iparosokkal utáncsinál- 
tatta, egyrészt hogy ízlésük nemesedjék, másrészt, 
hogy a magyar iparnak munkát s az iparosnak 
kenyeret adjon.

Az ő nemes ízlését dicséri a Széchenyi-terem 
gyönyörű fal- és mennyezet-burkolata, valamint 
a nagy étterem mahagóni berendezése és a terassz 
felépítése is.

Utóda Esterházy Mihály gróf az «olcsóság és 
kényelem» elvével foglalta el igazgatói állását és 
ezen elvekből sokat meg is valósított ; ő kezdte 
meg a Casino adósságainak élénkebb törlesztését, 
melyet aztán Zelenski Róbert gróf igazgató szigo
rúan takarékos, mindig előrelátó gondosságával 
pár év alatt teljesen be is fejezett és hatéves mű
ködése alatt nemcsak 160,000 frt adósságot fizetett
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vissza és ezáltal a Casinót teljesen tehermentessé 
tette, hanem a billiárd-terem. vörös-terem és Deák
szoba teljes restaurálása által igen tekintélyes be
ruházásokat is teljesített.

A következő igazgatók gróf Hadik-Barkóczy 
Endre, ki különösen a terassz átépítésével szerzett 
magának érdemeket és gróf Edelsheim-Gyulai 
Lipót, ki a Casino ízléses berendezésének tovább
fejlesztése körül buzgólkodott, zárják le azon 
igazgatók névsorát, kinek a Casino mai alakját és 
berendezését köszönheti.

Természetesen nem szólhatunk azokról, kik a 
világháború zivatarai, a forradalom és a kommuniz
mus pusztításai után a Casino sorsát kezükbe 
vették, akik megkezdték a romok eltakarítását, a 
szennyből megtisztították és új életre keltették a 
Casinót. Akik felkutatták és visszaszerezték az el
rablóit bútorokat, szőnyegeket, ezüst- és asztal- 
nemüeket és évek munkájával visszaállították a 
Casinót abba az állapotba, amelyben a világháború 
előtt volt, amelyben ma van. Nem szólhatunk 
róluk, mert ők ma is a. Casino élén állanak.

Áldjuk az isteni gondviselést, hogy a Casinó- 
nak mindig adott férfiakat, ha szükség volt reájuk 
a bajban és bízunk abban, hogy a magyar nemzet
ből soha sem fog kihalni az élni tudás és akarás 
gondolata és ez el fog vezetni bennünket egv jobb 
korba, mely után százezrek ajaka epedez.
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A Nemzeti Casino ioo éves múltjában, a nemzeti 
és hazafias eszméknek mindig hűséges cjre volt és 
a nemzet örömében és gyászában egyaránt részt- 
vett és bár egyesek és magánosok nyomorának 
enyhítését saját külön társulati céljai feláldozásá
val nem vonhatta feladatai körébe, országos és 
közcélokra nem szokott fukarkodni filléreivel. 
A nemzeti nyelv és műveltség terjesztése meg
alkotása első éveitől kezdve, mikor még a kezdet 
nehézségeivel kellett megküzdenie, különösen szívén 
feküdt.

1833-ba.n, midőn Pest vármegye rendei a magyar 
színház felállítása iránt mozgalmat indítottak és 
egy ház kisorsolásával akartak e célra nagyobb 
összeget beszerezni, az eredmény biztosítása végett 
a Nemzeti Casino az előleges költségek fedezésére 
tooo ezüst irtot ajánlott fel, majd december 10-én 
a budai magyar játékszín támogatására 600 irtot 
szavaztak meg : ugyanezen célra 1836-ban ismét 
400 irtot, 1837-ben pedig, midőn megbizonyosod
tak a felől, hogy Budán a magyar színház csak köz
adakozásból tartható fenn, újabbi 500 irtot szava
zott meg a Casino, bár akkor maga is a kezdet 
nehézségeivel küzdött. Az állandó magyar színház 
1834-ben megnyílván, 1840 írton ott azonnal 
páholyt bérelt és annak berendezésére külön 400 
irtot szavazott meg.

Midőn 1848 tavaszán a kormány a nemzetet
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a haza megvédése végett áldozatokra szólította 
fel. a Nemzeti Casino is lelkes örömmel sietett a 
házvételre félretett, megmozdítható tőkéjét, 20,000 
irtot a haza oltárára önkéntes hazatiúi áldozat
képpen letenni és csak azért nem terjedt az egylet 
hazaüúi áldozatkészsége tovább, mert félretett kis 
tőkéje olyan hazai közhasznú vállalatokba volt 
befektetve, melyeknek financiális állapota nagyon 
megsínylené, ha azokat a Casino felmondotta volna.

Az 1848. évi június 4-iki közgyűlésen még 
Széchenyi elnökölt és ekkor látták őt utoljára a 
Casino falai. Szívét, lelkét azonban otthagyta ezen 
egyesületnél, melynek atyja és megteremtője volt. 
A politikai viszonyok fejlődése, a nemzet és a bécsi 
kormány között kitört viszály és véres harcok oly 
súlyosan nehezedtek a rendes emberi mértékkel 
alig mérhető nagy szellemre, hogy a túlérzékeny 
lelkében felébredt önvád, mellyel a nemzetnek el- 
aléltságából való felébresztése miatt önmagát 
vádolta, úgy megrendítette, hogy megnyugvást 
keresni a döblingi ideggyógyintézetbe vonult.

Az 1856. év november havában tartott választ
mányi ülés örvendetes meglepetésben részesítette 
az ülésre összejött tagokat. Kovács Lajos, ki 
Széchenyi minisztériumában mint osztályfőnök 
működött s kit meleg baráti viszony fűzött Szé
chenyihez, meglátogatta Széchenyit döblingi magá
nyában, ki megkérte őt, hogy egy díszes sakk
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játékot, mint az ő ajándékát, adjon át a Casinónak. 
A választmány lelkes örömmel fogadta a szép 
ajándékot, «melyet az alapítónak az intézet iránt 
érzett meleg szeretete bizonyságául fogadott és 
annak örvendetes előjeléül, hogy rövid idő alatt 
hazájába és e társaságba is vissza fog térni».

Fájdalom, ezen remény nem valósulhatott meg. 
i860 április 8-án eldördült Döblingben az a pisztolv- 
lövés, mely a legnagyobb magyar életét kioltotta, 
s amely mélyen megsebezte minden hazáját szerető 
igaz magyar lelkét s a Nemzeti Casino falai soha 
nem látták többé Széchenyit.

Az ajándékul küldött sakkjátszmának sehol 
nyomát nem találjuk a leltárakban, de a múlt 
évben kezünkbe került egy valóban díszes sakk
játszma, mely két vörösbársonnyal bélelt tokba 
van elhelyezve. A figurák bronzból vannak, 
kivitelük szokatlanul díszes; az egyik doboz 
figurái ezüstözve, a másik dobozéi aranyozva 
vannak ; származását senki sem ismeri, — év
tizedek óta a komornokok pénzszekrénvében állot
tak, a nélkül, hogy tudnák, miért kell azt oly 
biztos helyen őrizniök. Kétségtelen, hogy e sakk
játszmában nagy alapítónk szeretetének és gyöngéd 
megemlékezésének utolsó jelét állapíthatjuk meg.

1859-ben, midőn Kazinczy Ferencnek, a nagy 
nyelvújítónak 100 éves születésnapját ünnepelte 
a nemzet, Casinónk is résztvett a nagy nemzeti
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mamfestatióban, «midőn az egész hon visszhangozza 
és dicsőíti azon nagy fiának nevét, ki édes anya
nyelvének újjáterenitője és a jóízlés megalapítója 
volt : örömmel ragadja meg az alkalmat — mondja 
a határozat — hogy a Kazinczy-alaphoz iooo írttal 
járuljon».

Midőn az Akadémia házépítése 1860-ban sző
nyegre került, a Casino 2000 írttal járult a ház
építéshez, másrészről az Akadémia részére egy 
külön 4000 frtos alapítványt tett, melynek 5 °/o-os 
kamatát évenkint mindaddig űzette, míg a tőkét 
be nem szolgáltatta.

Az 1861-ik évi közgyűlés jelentése szerint a 
tagok létszáma kezdett szaporodni, mert míg az 
előző évben csak 323 tagja volt, i8bi-ben a tagok 
száma már 484-re emelkedett ; 1870-ben 744,
1880-ban 716, 1890-ben 706, 1920-ban pedig 758 
tagja volt a Casinónak.

Gróf Széchenyi István, kinek egyik fontos célja 
az volt, hogy a Nemzeti Casino megalkotása által 
magának nagy tervei kiviteléhez egy archimedesi 
pontot szerezzen, — különös figyelmet fordított 
arra, hogy a hatalmasok kegyét, jóakaratát a 
Casino részére megnyerje. Az volt a célja, hogy ott 
legyen minden ember, kinek befolyás, hatalom és 
vagyon van kezében. Tagja legyen a születés, a 
vagyon és a szellem arisztokráciája, ilyen értelem
ben tehát a Nemzeti Casino egy igazi arisztokrata



42

klub lett volna ; de az arisztokratizmust, ő az 
illető súlyában kereste, legyen az történelmi, 
vagyoni, vagy szellemi súly.

A politikát mindig távol akarta tartani a 
Casinótól. 1840 január 3-án Fáy Andráshoz, a 
Casino egyik igazgatójához intézett levelében a 
többek között írja : « . . .  a Casino sohasem volt 
azért felállítva, hogy általa politikai elveket vív
junk ki, hanem egyedül concentratio végett. S 
éppen ezen oknál fogva, mivel a Casinónak semmi 
színt viselni nem szabad, mindent kerülni kell, 
mi a kormánnyal ujjhuzásra mutathatna, stb.»

Mindjárt az első évben igyekezett herceg 
Metternich Kelement, a mindenható kancellárt, a 
legitimitás elvének őrangyalát, — mint akkor 
nevezték, — majd gróf Reviczky Ádám magyar 
főkancellárt a tagok sorába beléptetni, sőt már 
1828-ban azon gondolatot is felvetette, hogy az 
ország nagy nádorát, József főherceget, akinek 
kegyeivel teljes joggal dicsekedhetett, a Casino 
tiszteleti tagjává, vagy amint akkor kifejezték, 
«becsületbeli tagjává-) megválasszák. Fájdalom, az 
udvari felfogás kemény bástyáin Széchenyi ezen 
törekvése hajótörést szenvedett és hosszú éveknek 
kellett az idők árjában elmerülniük, míg egv 
szabadabb légáramlat ezt a felfogást elfújta és 
uralkodóházunk tagjai Casinónk tagsági kötelékébe 
léptek.
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Első, uralkodóházból való tagja a Casinónak 
Bourbon Károly Lajos lukkai uralkodó herceg volt, 
kit 1836 február 4-én közfelkiáltással választottak 
a Casino tagjává, kimondván egyúttal a választ
mány, hogyha jövőre is alkalma lesz a Casinónak 
királyi vérből való személyeket kebelébe fogadni, 
az jövőre se történjék golyódobás, hanem köz- 
felkiáltás útján ; és valóban a Casino tiszteleti 
tagjait a későbbi időben is így választotta meg.

A Casinónak első tiszteleti tagjai voltak 
Albert Edward walesi herceg, angol trónörökös, ki 
1901-ben VII. Edward néven Anglia királyi és 
India császári trónjára lépett és még trónörökös 
korában Angelli által festett életnagyságú képével 
ajándékozta meg a Casinót ; második Rudolf fő
herceg, az osztrák császári és a magyar királyi 
trón örököse, ugyancsak Benczúr által festett 
életnagyságú képét ajándékozta a Casinónak ; csak
hamar követték őt Jenő főherceg és a nagy nádor 
teljesen magyarrá vált unokája József főherceg 
és ha József Ferenc főherceg és a család másik 
ágából Albrecht főherceg, — majd Magvarország 
kormányzója : nagybányai Horthy Miklós, végül 
Dom Miguel braganzai kir. herceg.

A walesi herceg trónralépte után is súlyt 
helyezett arra, hogy a Nemzeti Casino tiszteleti 
tagjai sorában megmaradjon. Midőn Esterházy 
Mihály gróf őt 1901-ben a trón elfoglalása után a
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Casino nevében Londonban üdvözölte, különös 
örömét fejezte ki a felett, hogy azon számos társas
kör közül, amelyeknek tagja volt, éppen a Nemzeti 
Casino emlékezett meg róla, hol oly sok kellemes 
órát töltött és királyi üdvözletét küldötte a Casino 
tagjainak.

Károlyi István gróf igazgatói működése és a 
két trónörökösnek casinói tagsága összeesnek egy
mással. A walesi herceg 1881 óta volt tagja a Casinó- 
nak s valahányszor Budapestre jött, mindig méltó 
ünneplés tárgyát képezte.

Másik dísze a Casinónak Rudolf trónörökös 
volt, ki többször kereste fel egyesületünket s mi
ként kijelentette, ott magát mindig rendkívül jól 
érezte. 1885 augusztus havában, a budapesti 
Országos kiállítás megtekintése után a késő dél
utáni órákban fenséges nejével együtt kereste fel a 
Nemzeti Casinót. Károlyi István gróf, mint a 
Casino akkori elnök-igazgatója, fogadásukra sietett 
és gondoskodott róla, hogy a fenséges pár jól 
találja magát. Az ebédet néhány casinói tag 
társaságában költötték el és Berkes bandája 
szebbnél-szebb fülbemászó nótáival annyira le
bilincselte a fenséges párt és kíséretüket, hogv a 
szolgálattevő szárnysegéd a Bécsbe-indulásra ki
tűzött időpontról megfeledkezve, félórával később 
jelentette, hogy a mozdony fűtve van, de a trón
örökös mosolyogva intett a kétségbeesett szárny
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segédnek, hogy csak fütsék azt a mozdonyt 
tovább — és fűtötték is, mert a fenségek oly jól 
érezték magukat, hogy az indulásra kitűzött 9 órá
ból 11 óra lett, mikor a vonat a budapesti pálya
udvarból kirobogott.

Ezen időben a Casinóban minden évben egy- 
egy nagy bál tartatott, amidőn egy éjszakára a 
Casino összes helyiségeit átengedték a bálozóknak 
és a casinói élet egy napra megszűnt. A táncterem 
céljaira az I. em. éttermet használták fel. Egv-egy 
ilyen nagy bálon 250—300 személy is résztvett s a 
gyémántok pazar fénye méltó versenyre kelt a női 
bájakkal, alighanem ez utóbbiak előnyére.

Az utolsó ilyen nagy bál 1888 február hó 13-án 
tartatott, amelyen a trónörököspár is élénk részt 
vett. különösen a szépséges trónörökösné, ki fárad
hatatlan táncosnőnek bizonyult, mert reggel 7 
óráig, mikor a kocsi előállott, alig pihenve valamit, 
folyton táncolt.

A két trónörökösnek gyakori látogatása bizo
nyos fényt, nimbuszt szőtt a Casino feje köré s ez 
a Casino tekintélyét mindenütt emelte. Ez volt a 
Nemzeti Casino életének legszebb korszaka. Aztán 
1889 január hó 30-án megjött a döbbenetes hír 
Maverlingből, hogy a daliás királyfi szíve megszűnt 
dobogni s a Monarchia gyászbaborult ; de e gyászt 
a Monarchia másik fele nem érezte oly mélyen, 
mint Magyarország, melynek annyi szép reményét
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temették el a szerencsétlen királyfival a Kapu
cinusok sírboltjába.

Vájjon, ha a végzet őt megkíméli, ugyanazon 
sors várt volna-e a Monarchiára? Vájjon elkövet
kezett volna-e Trianon és hazánk megcsonkítása? 
Vagy az ő uralkodói egyénisége más irányba tudta 
volna terelni a történelem kerekeit és más sors 
jutott volna osztályrészünkül? Bár az idők méhébe 
senki sem láthat bele, mi magyarok sokszor fel
vethetjük ezt a kérdést.

Az 1835 január hó 25-én tartott közgyűlésen 
olvasták fel először azon végrendeleti nyilatkozatot, 
melyben a tagok kötelezik magukat, hogy vég
akaratukat idejekorán, még egészséges állapotuk
ban el fogják rendelni és egvszersmint megígérték, 
hogy végrendeletükben a Casinóról is megemlé
keznek és részére egv kis emlékjelet fognak hagyni.

Ezen végrendelet szövegét tulajdonképpen 
Széchenyi fogalmazta meg, de miként 1835 január 
4-én Tasner Antalhoz intézett leveléből olvassuk, 
a szöveget azzal a felhívással mellékelte, hogy 
« . . .ezt egy kissé kitisztíttatni és Fáy barátunk
nak beadni kell, ki bizonyosan valami meglehetőst 
sőt jót fog belőle alkotni.»

Fáy Antal, irodalomtörténetünké kiváló alakja, 
a Casino akkori egyik igazgatója a kérdéses fogal- 
mazvánvt kissé átdolgozván, azon szövegezésben 
állapította meg, amely a Casino évkönyveiben a
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«Tudnivalók» között ma is olvasható, — a beve
zetést azonban Széchenyi fogalmazásában válto
zatlanul megtartotta.

A közgyűlés ezen végrendeleti nyilatkozat 
szövegét egyhangú helyesléssel fogadta és az első 
aláíró gróf Széchenyi István volt, aki kijelentette, 
hogy ő 1833 április hó 27-én kelt végrendeletében 
a Casinónak egy aranvserleget hagyománvoz.

Hogy a fenségestől a nevetségest csak egy haj
szál választja el, ez alkalommal is beigazolódik. 
Széchenyinek, az ország ekkor már elismert vezéré
nek alig hangzottak el fenti szavai, felállott Szántói 
Szabó József részvényes és kijelentette, hogy ő 
még életében akar egy régi ezüst csészével kedves
kedni, oly kívánsággal, «hogy halála után évenkint 
egyszer valamely a Casinóban adandó nagv ebéd 
alkalmával abból a házigazda az ajánló emlékeze
tére kávét igyék.» A csészét pár nap múlva át is 
adta, de hogy a csészéből ivott-e valaki kávét az 
ajándékozó emlékére és hogy a csésze hova lett, 
annak nyomára nem akadtunk.

Széchenyi 1841 december 5-én módosított vég
rendeletében így intézkedett :

«17. A pesti Nemzeti Casino társaságnak aján
dékozok egy kétszáz aranyat (200) érő serleget» 
melyet ti kedves barátim jó ízléssel s im ezen 
felírással készíttetni ne terheltessetek : «Nem halt 
az meg, ki honosinak emlékezetében él» — oly
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szoros feltétel alatt, hogy minden esztendőben 
tartassák ott egy részvényesi ebéd s akkor az én 
emlékezetemre üríttessék ki az említett serleg, 
mely az akkori borok leghelvesebbikével legyen 
meg- s megtöltve.»

A Nemzeti Casino ezen hagyományt kegyelettel 
fogadván, 1861. évi január hó 30-án tartott köz
gyűlésén határozatilag kimondotta, hogy a «nagy 
hazafi Széchenyi István gróf emléke minden évben 
lakomával ünnepeltessék meg» s ez időtől kezdve 
évről-évre megtartatnak a kegyeletes ünnepélyek, 
hol a szónokul felkért tag kezében a Széchenyi 
serleggel tart emlékbeszédet a «legnagyobb magyar» 
felett.

Ezen alkalmat a szónokok gyakran közállapo
tainkra vonatkozó jelentőségteljes politikai nyilat
kozatokra is felhasználják, miáltal ezen lakomák 
jelentősége a Casino falain túlra is kiterjed, úgy
hogy az a közönség élénk érdeklődésének tárgyát 
képezi.

Az első ünnepélyes lakoma 1864. évi február 
4-én tartatott meg és a serleg kiürítése előtt 
báró Wenckheim Béla mondott emlékbeszédet. 
Ez idő óta -—- kivéve a világháború szomorú 
éveit — minden évben megtartattak a Széchenyi- 
lakomák s az ország legkitűnőbb szónokai vették 
kezükbe a díszes serleget, hogy azt egy emlék
beszéd kíséretében halhatatlan alapítónk emlékére
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ürítsék. Néhai Lipthay Béla báró, ez a nemes 
gondolkozása, ideális lelkű főúr 1883-ban egy a 
Corvinák mintájára kiállított művészi becsű albu
mot ajándékozott a Casinónak, miként ő ajánlásá
ban mondja «kis emlékjelül»), melybe a Széchenyi- 
lakomákon elmondott emlékbeszédek gytijtetnek 
össze. Ezen emlékbeszédeket 1901-ben a Casino 
évkönyvében összegyűjtve ki is adta és ez idő óta 
ezek folytatólag a Casino évkönyveiben évről-évre 
közöltetnek.

A fentebb említett végrendeleti nyilatkozat 
vagy mint akkor mondták «testamentális végren
delet» a Casinóban kitétetvén, azt számosán írták 
alá és ezek neveit évről-évre a közgyűléseken fel
olvasták s amennyiben valaki meghalt, intézkedtek, 
hogy az örökösök a megígért emléket a Casinónak 
kiszolgáltassák.

Talán nem volna teljesen felesleges ezt a vég- 
rendeleti aláírást ismét felújítani, bizonyára volná
nak számosán, kik a Casinót érdekes, sőt értékes 
emlékekkel gazdagítanák.

Szerettük volna felsorolni évről-évre azon össze
geket, mellyel a Nemzeti Casino a hazai jótékonv 
és kulturális intézményeket segélyezte, de korlátolt 
terünk nem engedi, hogy erről részletes kimutatás
ban számoljunk e l ; ott volt minden kulturális szük
ségletnél, minden nemzeti szerencsétlenségnél, min
den hazafias intézmény bölcsőjénél és nemzeti

4
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nagyjaink megdicsőítésénél. Csak nehánv jelen
tősebb dolgot akarunk kiemelni : >

Midőn a nemzet ezredéves történelmi múltját 
ünnepelte, 10,000 irtot szavazott meg «a nemzeti 
fejlődés előmozdítása és a nemzeti nyelv terjesztése» 
céljaira és ezen összeget az akkor működő összeg 
magyar kultúregyesületek között felosztotta.

1906-ban Rákóczi hamvai hazahozatalának 
örömünnepe alkalmából 40,000 koronás alapítványt 
tett a M. kir. honvédségi Ludovika Akadémiában 
egy magyar ifjúnak honvédtisztté nevelésére.

A világháború kitörése után évről-évre nag'' 
összegeket áldozott a háború áldozatainak támoga
tására és később a megszállott területekről elűzött 
tisztviselők, majd az Erdélyből elmenekült egye
temi ifjúság fölsegélyezésére.

Az 1919—20-ik években az akkor megszer
vezett nemzeti hadsereg felszerelésére egy nagyobb 
gyűjtés indult meg a Casinóban, mely e hazahas 
célra 3.370,000 koronát és két teljesen felszerelt 
és beidomított hátaslovat eredményezett.

Ezen években még számos más, több százezer 
koronát jövedelmező emberbaráti gyűjtést bonyo
lított le a Casino.

Csak egyről akarunk még megemlékezni. 
A Casino 1922-ben elhatározta, hogy alapításának 
közelgő 100 éves évfordulója alkalmából gyűjtést 
indít egy «Széchenyi-alap» megalkotására. A meg
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adományaiból öt év alatt 250 millió koronát ered
ményezett. A jubileum alkalmából a választmány 
úgy határozott ,hogy ezen «Széchenyi-alap» kamatait 
felajánlja a Honvédelmi Minisztériumnak, azon 
kikötéssel, hogy az a Ludovika Akadémiát végzett 
3 legjobb minősítésű honvédtiszt közül a Casino 
igazgatóságának választása szerint évenkint annak 
fog felszerelésére kiadatni, ki viszonyainál fogva 
arra legjobban reá van utalva.

Az alapító levélben kiköttetik, hogy a kamatok 
10 °lo-a évről-évre a tőkéhez csatoltatik és így a 
tőke évről-évre növeltet vén, a kamatok is automa- 
tice növekedni fognak.

Történetünkben elértünk a 100-ik év befejező 
napjáig s ha azon végigtekintünk, látjuk, hogy 
Széchenyinek célja a Nemzeti Casino megalkotásá
val az volt, hogy azt minden fontosabb társadalmi 
mozgalom gyúpontjává, kellemes és hasznos dol
gok műhelyévé és magasabb célok eszközévé 
tegye.

Itt vetette el, itt érlelte meg a nagy Széchenyi 
állam-átalakító nagy eszméit, innen bocsátotta 
ki azokat szerte az országba, hogy a közvélemény 
kohójában megacélosodva megvalósuljanak ; itt 
gyűjtötte össze azon férfiakat, kikre nagy műve 
kivitelében szüksége volt.

De mulasztást követnénk el, ha meg nem emlé
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keznénk a Nemzeti Casinónak a főváros fejlődésére 
gyakorolt nagy hatásáról.

A szórakozást, élveket külföldön kereső arisz
tokráciát és nagybirtokos osztályt először a 
Nemzeti Casino gyűjtötte össze ; itt találtak kényel
mes otthont, üdülést, szórakozást s mert a Casino 
útján, mely a születés, vagyon és szellem arisz
tokráciájának gyűlhelye lett, kellemes társadalmi 
élet fejlődött ki, megszerették a fővárost, abban 
állandó lakni palotákat emeltek s nem találták 
többé szükségesnek a külföldet oly gyakran fel
keresni vagy mint azelőtt sokan tették, egész 
életüket ott leélni. A milliók, miket eddig külföl
dön fecséreltek el, most bennmaradtak az ország
ban, közintézetek emelkedtek, a hazai tudomány, 
irodalom, művészet, ipar és kereskedelem új lendü
letet, fejlődést vett, az egész közszellem átalakult 
és a fővárosban paloták nőttek ki a földből. Európa 
keletén máról-holnapra egy nagy város támadt, 
mely pár évtized alatt világvárosi arányokban nőtt 
és fejlődött azzá, amivé lett.

Ezen fejlődésben része van a Nemzeti Casinó
nak is.
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Mint a Nemzeti Casino névtelen jegyzője, 
poros írások között kutatva kiástam a múltak 
homályából ezen történetet, hogy a jövő nemzedék
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is megismerje e társaskör eredetét, fejlődését és 
hatását a közéletre.

Munkámban elmerülve sokat gyönyörködtem 
ezen ioo éves múlt szereplő férfiúiban ; sokszor 
emeltem fel gyenge szemeimet azon nagy férfiúra, 
ki mint üstökös csillag vonult át a hon egén, de 
szemem elkáprázott e szellemóriásból kisugárzó 
fény láttára s ha valamit nem jól jegyeztem fel, 
méltóztassanak azt meggyengült szemeim rovására 
írni.
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A NEMZETI CASINO

TAGJAINAK NÉVSORA





I.

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

ff

O főméltósága 
Nagybányai Horthy Miklós 
Magyarország kormányzója.

*

O császári és királyi Fensége 
Albrecht főherceg

Ő császári és királyi Fensége 
Jenő főherceg

Ő császári és királyi Fensége 
József főherceg

O császári és királyi Fensége 
József-Ferencz főherceg

O királyi Fensége 
Dom Miguel bragan^ai herceg





II.

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

A

1915 Almásy Alajos g r. ,Kétegyháza, Békés várni.
(Bpest, IX ., Frkel-u. 15.)

1885 Almásy Dénes gr., Békésgyula. (Bpest,
V I I I .,  Üllői-út 16fa.)

1917 Almásy Dénes gr. ifj., Pa Szt. Tamás, u. p.
Pa Poó, Jász-Nagykun-Szolnok várni. 

1890 Almásy Imre gr., Pa Szt. Tamás, u. p. 
Pa Poó, Szolnok várm. (Budapest, V., 
Szabadság-tér 10.)

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

1916 Almásy Pál gr., Bpest, V I I I . ,  Szentkirályi
utca 15. (J. 112-85)*

1917 Almássy János, Borostyánkő, Vas várm. 
1922 Ambró Ferenc, Paris, 15 Rue de Berri. 
1896 Ambrózy Gyula gr., Fittetek, u. p. Nagy-

Gencs, Vas várni. ( Budapest, IV ., Vörös
marty-tér 2.)

* A bpesti lakcímek után (—) zárjel közé jegy
zett számok az illető tag telefonszámát jelentik.
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1899 Ambrózy-Migazzi István gr, Tana, u. fi. 
V asszéchény.

1896 Ambrózy Lajos gr., Wien, Bankgasse 6.
1880 Andrássy Géza gr., Budapest, V I I I .,  

Eszterházy-u. 42. (J. 98 — 20)
3882 Andrássy Gyula gr., Bfiest, I I ., fő-u. 11. 

(T. 4 1 -2 2 )
1914 Andrássy Imre gr., Budapest, / ., K elői

ké gyi-út 42.
1912 Andrássy Manó gr., Budapest, V III ., 

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

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

Vilma királynő-út 34—36. (T. 22 — 80) 
(Velejte, Zemplén várni.)

1893 Antos István, Rákoscsaba, Pest várni.
1919 Apor Gábor br., (Epést, L , Tárnok-u. 1.) 

Páris, í j  Rue de Berri, Legation Rlc 
de Hongrie.

1921 Apor István br., Epést, V I I I .,  Eszterházy- 
utca 30. (Targu-Muras, Marosvásárhely, 
Erdély.)

1868 Apponyi Albert gr., Bpest, Verböczy- 
utca iy . (T. 40 — 20)

1898 Apponyi Antal Lajos gr., Epést, IV ., Ritz 
szálloda. (Nagy-Appony, Nyitra várni.)

1919 Apponyi Antal gr., Alag, Pest várni.



1875 Apponyi Géza gr., Wien, Kärntner
ring 4. (Hogyész, Tolna várni.)

1919 Apponyi György gr., Bpest, L , Verbőczy-u. 
iy . (T. 40—20) (Szurdokpüspöki, Heves 
várni.)

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

1919 Apponyi Rezső gr., Bpest, V I., Benczúr - 
utca 16. (T. 62—63)

1916 Archer Hubert, Graz, Hans Sachsgasse 2.

B

1911 Baich Mihály br., Alsószeleste, Vas várni. 
1918 Bakach-Besenvey György br., Róma, 

Legation d’Ungheria via Sesia 1.
1925 Balásy Ferenc, Bpest, IV ., Kecskeméti- 

utca 14. (J. 3—46)
1916 Barcza György, Bpest, IV ., Veres Pálné- 

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

1918 Barcza Imre, Pa Zámor, u. p. Sóskút,
Fejér várni.

1916 Barcza Károly, Bpest / . ,  Dísz-tér 12. 
(L. 995—6i )

1919 Barcza Lajos, Forrópuszta, u. p. Szent-
mártonkáta, Pest várni .



ig i8  Barcza László, Csabrendek, Zala várni. 
1908 Barcsay Tamás, Bpest, V I I I .,  Reviczky- 

utca 5. (Gyalu, Kolozs várni.)
1923 Bartal Aurél, Budapest, Döbrentey-

utca 6. (Fadd, Tolna várni.)
1882 Batthyány Béla gr., Hága, Niederland. 
1867 Batthyány Elemér gr., Budapest, IV .,

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

Múzeum-utca 5.
1908 B atthyány Gyula gr., Bpest, V I., Délibáb- 

utca 16. (T. 32 — 18)
1890 B atthyány István gr., Budapest, IX ., 

Üllöi-út 11. (Kurittyán, u. p. Szuha- 
Kálló, Borsod várni.)

1883 Batthyány Iván gr., Nagy-Csákány,
Vras várni.

1881 B atthyány Lajos gr., (Polgárdi, Fejér 
vánn.) Budapest, V I., Délibáb-u. 16. 
(L. 999—67)

1924 Batthyány Pál gr., Zalacsány, Zala várni. 
1915 Batthvány-Strattm ann László herceg,

Körmend, Vas várni.
1907 B atthyány Zsigmond gr., Budapest, V I., 

Bajza-u. 32. (Nova, Zala várni.)
1922 B atthyány Zsigmond gr. ifj Bpest, V I., 

Bajza-u. 32. (Szecsöd, u. p. Körmend, 
Vas várni.)
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1918 Bánffy Dániel br., Fugod, u. p. Nagy-
enyed, Alsó Fejér várni.

1866 Bánffy György gr., Budapest, V I I I . ,  
Reviczky-u. 5. ( Bonchida, Kolozs várni.) 

1894 Bánffy Miklós gr., Bpest, V I I I . ,  Reviczky- 
utca 5. (J. 94)

1919 Bánffy Zoltán br., Budapest, / ., Uri-u. 58.
(L. 961—48) ( Beresztelke, Maros-Torda 
várni.)

1902 Bánhidy Antal br., Bpest, I, Dísz-tér 9. 
1916 Bárczay Ferenc, Somogyszentmiklós, 

(Bpest, V I., Aréna-út 100.)
1919 Bárczy Elek, Budapest, /., Uri-u. 64—66.

(Kolcsmező, Zemplén várni.)
1909 Bárczy István, Bpest, /., Uri-u. 64—66. 

(T. 10—90).
1878 Beniczky Géza, Budapest, / ., Uri-u. 12. 

(Zsámbok, Pest várni.)
1908 Benyovszky Móricz gr., Siklós, Baranya 

várni. (Bpest, V III .,  Horánszky-u. 12.) 
1918 Benyovszky Rudolf gr., Velkilég, Pozsony 

várni. Slovensko. (Budapest, V I I I . ,  
Horánszky-utca 12.)

1912 Beöthy László, Bpest, V I., Aradi-u. jo. 
(Árpád, Decebal, u. p. Nagyszalonta, 
Bihar várni.)

1897 Berchtold Kázmér gr.. N.-Kázmér, 
Zemplén várni .



1896 Berchtold Lipótgr., Bpcst, V I., Andrássy- 
út 125, (L. 910—33) (Peresznye, Sopron 
várni.)

1869 Berczelly Jenő, Bércéi, Nógrád várni.
1916 Berczelly Jenő ifj., Bpest, V I I I . ,  Baross- 

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

Ronihány, Nógrád várni.
i860 Bernrieder József, j
1898 Berzeviczy Albert, Bpest, V II ., Erzsébet

kor út 9. (J. 23) ( Berzevicze, Sáros várni.)
1892 Bethlen Aladár gr., Élesd, Bihar várni., 

(Budapest, V I., Andrássy-út 108)
(T. 157-10)

1907 Bethlen Ádám gr., Bonyha, Kisküküllő 
várm.

1916 Bethlen Béla gr., Aranyos-Gyéres, Torda- 
Aranyos várm.

1921 Bethlen György gr., Kolozsvár, Majális- 
utca 12.

1896 Bethlen István gr., Budapest, /., Szent 
György-tér 1. (Mezősámsond, u. p. M -  
Rücs.)

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

1911 Bethlen Pál gr. ifj., Budapest, IV ., 
Kecskeméti-u. 5. (J. 152— 77)

1913 Béldi Ferenc gr., Mezőméhes, Kolozsvárin.



i 8 8 i  Biró Lajos, Gyöngyös-Halász. (Bpest, IV .,
Szép-ii. j . )  (J. 152-47)

1910 Bissingen Nándor gr., Budapest, V I I I .,  
Reviczky-u. 4. (J. 66 — 18) (Aba, Fejér 
várni.)

1921 Blanckenstein Pál gr., Füzes-Gyarmat, 
Békés várni.

1883 Blaskovich Aladár, Tápió-Szt.-Márton,
Pest várni. (Budapest, IV ., Reáltanoda- 
utca 12.)

1898 Blaskovich Sándor, Bpest, IV ., Vadász- 
kürt-szálló. (Zeiselmauer, N .-Österreich.)

1916 Blomberg Gyula br., Gardán, u. p.
Sülelmed, Szilágy várni.

1917 Bolgár Ferenc, Budapest, V I., Andrássy-
út 105. ('1'. 5—84)

1893 Bolza Pál gr. Szarvas. (Budapest, 
Dísz-tér y.) (L. 960 — 11)

1921 Bolza Rudolf gr., Hcrcncsény, Nógrád 
várm.

1901 Borbély György, Török-Szt.-Miklós.
( Bpest, V 11. ,Rákóczi-iít58. Metropol-sz.) 

1924 Borhy István, Visonta, u. p. Gyöngyös 
Heves várm. (Budapest, V I I I . ,  
Pannonia-sz.)

1905 Bornemisza Elemér br., Budapest, IX .,  
Üllői-út 19. (Peszéradacs, u. p. Tatár- 
Szt.-György, Pest várm.)
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1906 Bornemisza Lipót br., Budapest, IV ., 
Egyetcm-u. 1. (j. 93-—22)

1912 Boronkay Jenő, Bpest, I I .,  Nyúl-u. iy  
(T. 82 — 10) (Sárkánytalva, u. p. 
Köbölkút, Esztergom várm.)

1919 Borovicsényi Aladár, Baden, bei Wien, 
Grillparzerstrasse 4.

1916 Bottlik István br., Budapest, V ., Honvéd
utca 1. (Tibold-Daróc, Borsod várm.)

1922 Breda Viktor gr., Lökösháza, Arad várni.
1923 Bukovinszky Péter, Bpest, V I I I . ,  IIo-

ránszky-utca 12.) (J. 55—82)
1900 Burchard-Bélaváry Pál, Budapest, V  

Sas-u. 16.
1916 Burián Mihály, Bpest, V I I I .,  Mária-u. 2. 
1923 Buttler Ervin br., Mária Major, u. p. 

Balassagyarmat, Nógrád vármegye.

C

1887 Crouy-Chanel Endre gr., Budapest, IV ., 
Kaas Ivor-u. 9. (Saca, u. p. Buzinka, 
A baúj-T or na várm.)

1863 Csapó Vilmos, Tengelic, Tolna várni.
1922 Csákv Andor gr., Öttevény, Győr várni. 
1921 Csákv Eélixgr., Bpest,I X .,Soroksári-út 38. 
1868 Csákv Gyula gr., Bpest, Pauler-u. 21.
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1910 Csáky Gusztáv gr., Görgő, Szepes várni.
( Bpest, IV ., Múzeum-u. g.) (J. 98—38) 

1919 Csáky Imre gr., Bpest, V i l i . ,  Főherceg 
Sándor-u. 14. (J. 158—51)

1913 Csáky István gr., Bpest, X ., Héderváry- 
utca 27. (J. 44—89)

1919 Csáky István László gr., Bpest, I ., Buda- 
foki-út 41 ja. (J. 131—28) ( Uncsukfalva, 
Huny ad várni.)

1918 Csáky Károly gr., Bpest., Uri-u. 48. 
1897 Csáky Vidor gr., Szepes-Görgö (Pozsony,

Baross-utca.)*
1919 Csáky Zsigmond gr., Budapest, I., Buda-

foki-út 4ija. (J. 131 — 28)
1865 Csekonics Endre gr., Bpest,IV  ̂ Kecskeméti- 

utca 10. (J. 103-19) (Enying, Veszprém
várni.)

1923 Csekonics Endre gr. ifj ., Budapest, IV ., 
Kecskeméti-u. 10. (J. 103—19)

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

1896 Csekonics Iván gr., Budapest, IV ., 
Kecskeméti-u. 10. (J. 103 — 19)

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

1892 Csekonics Sándor gr., Budapest, IV ., 
Kecskeméti-u. 10. (J. 6-—89)

*  Az év végén kilépett.
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igo8 Cserny Károly, Epést, IX ., Imre-u. 4.
(Leányfalu, Pest várm.)

1917 Cséry Lajos, Budapest, IV ., Veres Pálné- 
utca 40.

1919 Cséry Miklós, Budapest, V i l i . ,  Vas-u. 15. 
1871 Cziráky Antal gr., Lovasberény. (Bpest,

IV ., Ferenciek-tere g.) (L. 960 — 14) 
1908 Cziráky György gr., Budapest, IV .,Váci-u.

48. (J. 15—63) (Dénesfa, Sopron várm.) 
1873 Cziráky János gr., Budapest, IV ., 

Kecskeméti-u. 10.
1906 Cziráky József gr. (Dénesfa, Sopron várm.)

Bpest, IV ., Váci-u. 48. (J. 148—63) 
1896 Cziráky László gr., Bpest, I V  , Ferenciek- 

tere 9. (Lovasberény, Fejér várm.)
1871 Czóbel István, Nagy-Ör, u. p. Késmárk

D

1896 Darányi Ignác, Budapest, V I., Andrássy- 
út 52. (T. 1 1 -99 )

1910 Darányi Kálmán, Bpest, V I I I ., Sándor-u. 6. 
1920 Dáni Balázs, Bpest, IV ., Reáltanoda-u. 16. 
1909 Dániel Pál ifj ., Budapest, V i l i . ,  József- 

körút 37. (Ó-Léc. Torontál várm.)
1903 Dániel Tibor br., Bpest, V I., Bajza-u. 8. 

(T. 5 8 -8 3 ) .
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1917 Deák-Horváth Dénes, Barcs, Póstafiók 25. 
Somogy várni.

1912 Degenfeld Miksa gr., Erdőszáda, Szatmdr 
várni.

1867 Dessewffy Aurél g r;, Budapest, V I I I .,  
Horánszky-u. 16. (J. 1—67)

1894 Dessewffy Emil gr., Budapest, V I I I . ,  
Horánszky-u. 16. (J 1—67) (K irály
telek puszta, Szabolcs várni.)

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

1920 Dobokay Béla, Bpest, IV .,T ürr István-u. 8. 
1893 Dókus Ernő, Bpest, IV ., Múzeum-krt 3g 

(S.-A.-Ujhely, Zemplén várni.)
1922 Dőry Andor br., Bpest, VI., Lázár-u. 16. 
1916 Dőry Béla, Bpest, IV ., Gr. Károlyi-u. 14. 

(Atkár, Heves várm.)
1912 Dőry Gyula, Bpest, V III .,  Baross-utca 15. 

(Atkár, Heves várm.)
1907 Dőry Hugó, Dombóvár. (Budapest, V I I I .,

Mikszáth-tér 5.
1915 Dőry Jenő, Dombóvár, Tolna várm.

(Bpest, V I II .,  Vas-u. 12.)
1919 Dőry László, Kis-Dorogh, Tolna várm.

(Bpest, / . ,  Tárnok-u. 1.)
1912 Drasche-Lázár Alfréd, Budapest, V I I I .,  

Sándor-u. 22. (J. 4—18)
1901 Draskovich Iván gr., Bar any a-Sellye.
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1911 Draskovích János gr., Dugoselo, Zágráb 
várni.

1914 Draskovich Pál gr., Szentkevesztniajov, 
Vas várni.

1898 Dréher Jenő, Bpest, /., Mártonhegyi-út 6. 
(T. 14 — 16)

E

1885 Edelsheim-Gyulai Lipót gr., Budapest, 
/ . ,  Dísz-tér 12. (T. 2 — 70) (Felső- 
Elefánt, Nyitva várni.)

1911 Edelsheim-Gyulai Lipót gr. ifj., Budapest, 
/ ., Dísz-tér 12. (T. 2 — 70) ( Felső-Elefánt, 
Nyitva várni.)

1903 Elek Gusztáv, Mező-Peterd, Bihar várni. 
(Bpest, IV ., Ferenc József-rakp. 2 j.)

1921 Emich Gusztáv, Budapest, V I I I .,  József - 
ntca 12. (J. 10—38)

1907 Erdődy Rudolf gr. ifj., Kastélyos-Domb6, 
Somogy várni. (Bpest, IV ., Kaplony- 
utca y.)  (78—99)

1872 Erdődy Rudolf gr., Mevano, Schildhof, 
Obevmais, Italie. ( Bpest, IV ., Vadász- 
küvt-szálloda.)

1895 Erdődy Sándor gr., Vép, Vas várni. (Bpest, 
/ ., Uvi-u. 23.)
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1910 Erdödy Vilmos gr., (Galgóc, Frásták, 
Nyitva várni., Slovensko.) Bpest, V I I I .,  
Eszterházy-u. 15.

1923 Esterházy Antal hg. Bpest, / ., Tárnok
utca 9. (T. 84—40)

1873 Esterházy Antal Miklós hg., PottendorJ, 
bei Wien.

1924 Esterházy János gr. (fraknói), Marcaltö,
Veszprém várm. ( Budapest, V I I I .,  
Eszterházy-utca 30.)

1926 Esterházy János gr., Nyitva Újlak C. S. P. 
1919 Esterházy Károly gr., Cseklész, Pozsony 

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

Veszprém várm. (Bpest, IV ., Reáltanoda- 
utca 8.

1912 Esterházy László gr. ifj., Sárosd, Fejér 
várm. (Bpest, IV ., Ferenciek-tere 9.) 

1881 Esterházy Pál gr. id., Szigliget, u. p.
Balatonederics, Zala várm.

1899 Esterházy Pál gr. ifj., Réde, Veszprém 
várm.

F

1919 EantaG éza (1915),Budapest,II.,Hunyady  
János-út 3.

1904 Fáy György, Pécel (Bpest, IV ., Irányi- 
utca 23.)
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1923 Fáy István, Kecskemét.
1912 Fáy László, Seit a, Borsod m.
1912 Feilitzsch Berthold br., Budapest, IV ., 

Deák Ferenc-u. 6. (1'. 132—62)
1923 Feilitzsch Jenő br., Bpest, IV , Deák 

Ferenc-u. 6.
1920 Fejér Miklós, Tiszavárkony, Szolnok várni. 
1923 Fejérváry Imre br., Bpest, /., Döbrentey- 

utca 6. (J. 85 — 58)
1911 Fekete Aladár br., Szabás, Somogy várni. 
1903 Festetics György gr., Budapest, V I I I .,  

Eszterházy-u. 26. (J. 32)
1872 Festetics Kálmán gr., Pa Gyöngyös, u. p.

Német-Lád, Somogy várni.
1919 Festetits Kristóf gr., ( Bpest, IV ., Molnár - 

u. 14. (J. 2— 58) Csertő, u. p. Szigetvár, 
Somogy várni.

1915 Festetics Sándor gr., Bpest, IX ., Üllői-út
17. (J. 12) (Dég, Veszprém várni.)

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

1874 Festetits Vilmos gr., Budapest, V I I I .,
Vas-u. 12. (J. 24 — 30) (Toponár, Somogy 
várni.)

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

1915 Fiáth Tibor br., Pa Apáti, u. p. Szedres, 
Tolna várni.
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1900 Flesch Aladár f
1914 Fluck Béla, Bpest, IV ., Veres Pálné-u. 9. 
1912 Fodor István, Budapest, V III .,  Baross- 

utca 52. (J. 6 4 -3 3 )
1895 Forgách János gr., Bpest, IV ., Múzeum- 

kőrút 55. (J. 156—52) (Gács, Nógrdd
várni.)

1906 Forster Gyula br., Bpest, I I . ,  Lánchíd- 
utca 4.

1912 Forster Jenő br., Budapest, / . ,  Zita 
kirdlyné-út iy . (T. 120—17)

1889 Föld vár y Elemér, Bpest, IV ., Havas-u. 4.
(Péteri, u. p. Monor, Pest várni.)

1918 F'ries Móric gr., Czernahora, Mähren. 
(Wien, Jockey-Club.)

G

1893 Gaál István, Büsü, Somogy várni.
1919 Gagern János br., Bpest, V III .,  Sándor- 

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

( Balkány, Szabolcs várni.)
1907 (rerliczy Felix br., Deszk, Torontál várni. 

(Budapest, I., Zita királyné-út iy .)
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1917 Gerliczy István br., Epést, IV ., Astoria- 
szálló.

1923 Ghyczy Jenő, Epést. V ., Sas-utca 11.
1923 Gosztony Andor, Alatka, u. p. Kál, Heves 

várni. (Epést, V I I I .,  József-körút 63.) 
(J. 103-84)

1914 Gosztony István, Epést, V I I I . ,  József- 
körút 37. (Erk, Heves várni.)

1919 Gosztony Kálmán, Bpest, V I I I . ,  József- 
körút 63.

1919 Gosztony Sándor, Bpest, V I I I .,  József- 
körút 63. (J. 103—84) (Boconád, Heves 
várni.)

1881 Graefl Jenő, Poroszló, Heves várni.
1881 György Endre, Budapest, IX ., Üllöi-út 1. 

(Galga, Szolnok-Dobokam.)

H

1885 Hadik-Barkóczy Endre gr., Bpest, V i l i .  
Múzeum-u. 7. (J. 98—33) (Távama, 
Zemplén várni.)

1920 Hadik Endre gr., Epést, V I I I . ,  Múzeum- 
utca 7. (J. 9 8 -3 3 )

1887 Hadik János gr., Bpest, V I I I . ,  Főherceg 
Sándor-u. 14. (Seregélyes, Fejér várm.)
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ig i6  Hajós Gergely, Budapest, V I I I .,  Múzeum- 
kőrút 18.

1916 Hajós József j
1915 Haller Ferenc gr., Bpest, IV .. Egyetem- 

utca 6. (Kerelő-Szt.-Pdl, Kisküküllö vm.) 
1895 H aller"Györg}' gr., Kerelő-Szt.-Pdl, K is

küküllö várni.
1906 Hammerstein Richárd br., Bpest, IV ., 

Ferenc József-rakpart iy .
1918 Hanstein Ágost, Wussekcn, bei Gambin, 

Bez. Stolp, Pommern.
1914 Hanvay László, Széki puszta, u. p.

Kelemér, Gömör várni.
1880 Harkányi János br., Budapest, V I., 

Andrássy-út 4. (T. 28—85)
1911 Harkányi Sándor br., Budapest, V I.,

Andrássy-út 4.
1915 Hazai Samu br., Budapest, / . ,  Horthy

Miklós-út 39.
1917 Haupt-Stum mer Lipót br., Tavarnak, u. p.

Nagytapolcsdny, Nyitra várni. (Bpest, 
V II., Egri-út 8.)

1912 Hámos Antal br., Berzéte, Gömör várni.
( Budapest, Hungária-szállód a.)

1920 Hedry István, Róma, Legation Royale de
Hongrie. Via Sesia 1.

1921 Herczeg Ferenc, Budapest, I., Hideg-
kúti-út j i jB .  (46.)



iQ2o Hertelendy Andor, Washington D. C. 
Suite 426. The Castleton, R.-Street 
Cor. 16th N. W. Hungarian Legation. 
( Szepesmindszent.)

1924 Hodossy Sándor, Bpest, V., Szabadság-
tér 3. (T. n o —53) (K is Sáros, Sáros 
várni.)

1919 Hohenlohe W aldenburg Ferenc hg., Buda
pest, I ., Uri-utca 54. (W ien, I ., Heiliger- 
kreutzerhoj, V I I I .  Stiege.) (Brioni bei 
Pola, Italie.)

1912 Hohenlohe-Oehringen Kraft Keresztély
hg- t

1912 Hohenlohe-W aldenburg Miklós hg., Wien,
I., Krugerstrasse 27.

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

1925 Hóry András, Belgrád, Legation de Hongrie,
Krunska-ulica.

1914 H orthy Béla, Mezőkászony, Bereg vánn.
(Budapest, V I., Király-u. 106.)

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

■ Doboka várni. (Bpest, V I I I . ,  Baross- 
utca 10.)

1923 Horváth Gida br., Bpest, V i l i . ,  Rökk 
Szilárd-utca 2g. (Pap, Szabolcs várni.)

?6



1899 Hoyos Miksa gr., Német-Ldd, Somogy 
várni. (Budapest, IV ., Kaplony-u. 5.) 
(J. 148— 18)

1912 Hoyos-Wenckheim Fülöp gr., Budapest, 
/., Dezső-u. 9. (J. 143—84)

1873 Hugonnai Béla gr., Bpest, / . ,  Hideg- 
kúti-út ioq/c.

1918 Hunkár Aladár, Turnís, PostPtuj. S. H. S.
1919 Hunyady Ferenc gr., Budapest, I. kér.,

Tárogató-út 49. (Z. 41) (Somogy-Szill.) 
1894 Hunyady József gr., Bpest, V I I I .  kér., 

Trefort-utca 3. (J. 3—18) (Kéthely, 
Somogy várni.)

1893 Hunyady Károly gr., Soborsin, Arad várni, 
1896 Hunyady László gr., Budapest, V I II .,

Trefort-utca 3. (J. 3 — 18) (Ürmény. 
Nyitra várni.)

1919 Huszár Aladár, Balassagyarmat. (Buda
pest, V I I I . ,  Üllői-út 66.)

1917 Huszár Elemér (Keszeg, Nógrád várni.).
Bpest, IV ., Kossuth Lajos-u. 3.

1910 Huszár Gyula, Bpest, IV ., Havas-u. 2. 
(J. 38—00)

1894 Huszár Károly, Nógrád-Bér cél.
1903 Huszár ~Lás7Aó,Bpest,I.,Szt.Háromság-u.4.
1918 Huszár Pál br.,Bpest, I ., Lágymányos-u. 20. 
1923 Huszár Tibor, Vámos Mikola, Hont várni.

(Budapest, V II ., Damjanich-utca 2.)
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I J

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

3892 lnkey Imre br., Miszla, Tolna várni. 
1893 Inkey József br., Ikaros-Berény, Somogy 

várm. (Bpest, V I I I .,  Eszterházy-u. 23.) 
(J. 44—80)

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

I., Tárnok-u. 1.)
1919 Inkey Zsigmond, Budapest, V i l i . ,  Üllői

éit 30. (Somogy-Jaád.)
1912 Ivánka Géza br., Pátka, Fehér vármegye.

(Bpest. IV ., Múzeum-körűt 31.)
1879 Ivánka László br., Felsö-Szemeréd, Hont 

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

körűt 31. (J. 9 4 -5 1 )
1919 Jakabffy Gyula, Dombegyháza, Csanád 

várm.
1916 Jakabffy Tibor, Bpest, V ., Erzsébet-tér 3.

(T. 110—96)
1917 Jankovich Aladár gr., Cabitna, Slavonia. 
1912 Jankovich Béla, Bpest, V II ., Rákóczi-út 6

(Rácalmás,. Fejér várm )
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1907 Jankóvich-Besán Endre gr., Gic-Hat-
halom, Veszprém várm. (Budapest, IV ., 
Ferenc József-rakpart 25. (J. 69—48) 

1917 Jankovich-Besán József gr., Geszti, So
mogy várm. ( Bpest, IV ., Kaas Ivor-u. 6.) 

1902 Jankovich Iván gr., Szőllős-Györök, 
Somogy várni.

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

Damjanich-utca 54. (Pa Egeri, u. p. 
Nagy-Lapás, Nyitva várm.)

1892 Jekelfalussy Zoltán, Bpest, I I ., Lánchíd- 
utca 6. (T. 42 — 53)

1917 Jeszenszky József br., Alsó-Hidvég,
Tolna várm.

1883 Jeszenszky Sándor br., Nógrád-Kövesd, 
(Budapest, IV ., Veres Pálné-u. iq .)  

1923 Jósika János br., Kolozsvár.
1908 Josipovich Géza, Budapest, V I I I . ,  József-

körút 56. (J. 35—56)

K

1910 Kaas Albert br., Budapest, V II., Izabella- 
utca 43. (T. 53—89) ( Bereg-Som.) 

1921 Karg György br., Budapest, V I I I .,  Ültői- 
út 14. (J. 55— 11)
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1908 Kállay Frigyes, Nagytétény, Villatelep, 
u. p. Budafok, io j . Postafiók.

1903 Karátsonyi Andor, Beodra, Torontói várni.
(Bpest, V II ., Gr. Zichy Géza-utca 7 )
(J- 29- 95)

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

1883 Karátsonyi Jenő gr., Bpest, I ., Krisztina-
körút 121. (T. 58—08)

1910 Kárász István, Szeghalom, Békés várni. 
1920 Kánya Kálmán, Berlin, Corneliusstr. 8. 
1898 Károlyi Antal gr., Budapest, / ., Uri-u. 48. 

(T. 29—85)
1926 Károlyi Ferenc gr., Bpest, I I . ,  Margit- 

rakp. 9. (T. 46—38)
1904 Károlyi György gr., Budapest, V i l i . ,

Reviczky-u. 6. (J. 98 — 15)
1926 Károlyi György gr. ifj., Bpest, I I .,  

Margit-rakp. 9. (T. 46—38) (Zala-
s zent gr ót.)

1892 Károlyi Gyula gr., Budapest, V i l i . ,
Reviczky-u. 6. (J. 98-—15) ( Tibor szállás. 
Szatmár várni.)

1893 Károlyi Imre gr., Budapest, I I ., Margit-
rakpart 9. (T. 46—38) (Nagy-Mágocs- 
Csongrád várm.)

1918 Károlyi István gr., Budapest, V i l i . ,
Eszterházy-n. 25. (J. 80—99)
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1905 Károlyi József gr., Budapest, V I I I . ,  
Szentkirályi-u. 32. (J. 12)

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

1881 Károlyi László gr., Budapest, V i l i . ,
Múzeum-u. 11. (J. 98̂ —39) (Fótit,
Pest várni.) (T. 26—58)

1924 Károlyi Viktor gr., Bpest, I I .,  Margit- 
rakpart 9. (46—38) (Nagy-Mágocs,
Csongrád várni.)

1899 Kégl Dezső, Csata, Fejér várni. (Bpest, 
V II., Rákóczi-út 6.)

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

Csanád- Apáca.) Budapest, / ., Bécsi- 
kapu-tér 1.

1882 Keglevich Gyula gr., Bpest, IV ., Ferenciek-
tere 2. (J. 152—03) (Pétervására, Heves 
várm.)

1920 Keglevich Imre gr., Pétervására, Heves 
várni. (Bpest, IV ., Ferenciek-tere 2.)
(J- 152—03)

1903 Keglevich István gr., (Ipolykürt, u. p.
Szécsény, Nógrád várni.) Budapest, / ., 
Mészáros-utca 30.

1904 Keltz Sándor, Palin, Zala várni. (Bpest,
I I . ,  Döbrentey-u. 2.)

6
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1906 Kemény Árpád br., Csombord, u. p. N  ag y - 
Enyed. (Bpest, IX ., Kinizsy-u. 27.)

1899 Kendeffy Gábor gr., Hátszeg, Hunvad
várni.

1906 Kendeffy Lajos, Budapest, V i l i . ,
Múzeum-u. 9. (Tarodháza, u. p. Dömö
tör i, Vas várni.)

1926 Kende György br., Czégénydányád, Szat- 
már várni.

1921 Kende Zsigmond br., T úri stvándi, Szatmár 
várni. (Bpest, V., Szabadság-tér 3.)

1921 Keresztes Ákos, A tag.
1911 Khuen-Héderváry Károly gr., Hédervár,

Győr várni. (Budapest, IV ., Ferenciek- 
tere 9.)

1900 Khuen-Héderváry Sándor gr., Bpest, /.,
Országház-u. 2. (Hédervár, Győr várni.) 

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

1908 Kiss Géza (nemeskéri), Göd, Pest várni. 
1882 Kiss Pál (nemeskéri), Göd, Pest várni. 
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. Biidszent- 
mihály, Szabolcs várni.)
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1915 Kossuth Lajos ifj ., Széphalom, u. p. 
Sátoraljaújhely.

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

József-tér 5. (L. 979—40) ( Szekszárd.)
1920 Kozma Miklós, Bpest, Hunfalvy-u. 13.

(T. 153—13)
1897 Kövér Gusztáv, Héki puszta, u. p. Martfű, 

Szolnok várni.
1920 Kövér János, Martfű, Szolnok várni.

( Budapest, IV ., Kossuth Lajos-u. 10.)
1921 Kulin Béla br., Budapest, Balogh

Tihamér-utca 5.
1922 K ürthy István, Koltha, Komárom várni.

(Budapest, IV ., Kárlton-szálloda.)

L

1910 Latinovits Endre, Bpest, I I . ,  Lánchíd- 
utca 2. (T. 149—06) (Visegrád, Pest 
várm.)

1923 Latinovits János, Bpest,IV., Bristol-szálló,
(Katymár, Bács várm.)

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

T920 Láng Mihály br., Bpest, IV ., Apponyi- 
tér 1. .

6
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1906 László Elemér, Budapest, X . kér., Rezső- 
tér 3.

1902 László Mihály, Budapest, V ., Hold-u. ig. 
(T. 66—30) ( Alsó-Örs, a Balaton mellett.)

1919 Lehár Antal br., Wien, V I., Theobald
gasse 16.

1863 Liechtenstein János hg. Wien, I .,
M inoritenplatz 4.

1908 Liechtenstein János hg., ifj., Wien, 
Alserbachstrasse 16.

1898 Lindelof Henrik br., Pa Határ, u. fi. 
Nagyherestény, Bars várni.

1902 Liptay Béla, Jéke, u. p. Kisvárda. (Bpest, 
IV ., Kaas Ivor-u. 8.) (J. 148—68)

1918 Liptay László, Bpest, IV ., Kaas Ivor-u. 8.
1912 Lipthay Béla br., Bpest, V I., Andrássy-út 

98. (L. 900—62)
1895 Lónyay Elemér hg., Oroszvár, Moson várni .
1911 Lónyay Gábor gr., Nagy-Lónya, Szabolcs 

várni.
1895 Lónyay Menyhért gr., Kis-Bózsva u. p. 

Pálháza, Abaúj várni. (Bpest, V I I I . ,  
Múzeum-u. 11.)

1890 Lossonczy Gyula, Bpest, V I I I . ,  Baross- 
u. in . (Tiszaderzs, Szolnok várni.)

1921 Lossonczy István, Bpest, / ., Uri-u. 64
1884 Luczenbacher Miklós, Pettend, Fejér

várm. (Bpest, IV ., Petőfi Sándor-u 18.)



1914 Luczenbacher Raul, Bpest, V., Erzsébet- 
tér 14. (T. 33—03) (Szob, Hont várni.)

1874 Lyka Döme, Pázmánd, Fejér várni.

M

1890 Mailáth Géza gr., Mailáth-Gárdony, u. p. 
Balassagyarmat.

1909 Mailáth György gr., Budapest, V Il.,Izsó -  
utca 5. (J. 81 — 12) (Bakóén, Baranya 
várni.)

1883 Mailáth József gr., Perbenyik, Zemplén 
várm (Bpest, I I ., Bimbó-u. y.) (1—57)

1922 Mailáth József gr. ifj ., Bpest, I I .,  Bimbó
utca 7. (Ó-Fehértó, Szabolcs várm.)

1892 Mailáth László gr., (Bpest, IV ., Bristol- 
szálloda) Mödling bei Wien, Liechten
steinstrasse 6.

1925 Maillot Nándor br., Bpest, VI., Bajza-u. 24. 
(T. 31—-21), (Pálya, Zemplén várm.)

T876 Majthényi Béla br , Bpest, V II ., Kertész
utca 20. (Cabaj, Nyitva várm.)

1924 M ajthényi Béla br. ifj., Budapest, V II ., 
Kertész-utca 20.

1924 Majthényi József br,, Budapest, V I I  , 
Kertész-u. 20. (Cabaj, Nyitva várm.)

1920 Malcomes Gyula br., Bpest., / ., Fortuna- 
utca y. (T. 21—19) (Cece, Fejér várm.)
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1915 Marenzi Ferenc őrgr., Budapest, IV ., 
Eskü-út 6.

1924 Márffy-Mantuano Rezső, Bpest, V i l i . ,  
Hordnszky-u. 4. (J. 12—05)

1922 Máriássy Ödön, Mád, Zemplén vdrm. 
1926 Máriássy Zoltán Prága, Legation Rovaté 

de Hongrie.
191Ő Marsovszky Ivor, Budapest, IV ., Piarista 

utca 4. (T. 137— 13), (Marsófalva,
Trencsén vdrm.)

1921 Marsovszky Jenő, Wien, Schrankgasse 12. 
1919 Masirevich Konstantin, Prága, Legation

Royale de Hongrie, I I I . ,  Sericova-ulica 1. 
1906 Masirevich Samu, Budapest, IV ., Ferenc 

József-rakpart 22. (J. 153—49)
1924 Matuska Péter, Prága, I IP , Sericova- 

ulica 1. Legation Royale de Hongrie.
1922 Merán János gr. ifj., Körösladány, Békés

várni.
1882 Meszlény Pál, Kis-Velence, Fejér várni.

(Budapest, IV ., Szép-u. j . )
1917 Meszlény Pál ifj., Kis-Velence, Fejér várni. 
1906 Mezőssy Béla, Bpest, V i l i . ,  Rákóczi-út, 

Pannonia-szálloda. (Újfehértó, Szabolcs 
várni.)

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

1876 Mihalovich Ödön, Bpest, IV ., Egyetem-u. 2.
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1903 Mikes Ármin gr., Bpest, IV ., Egyetem
utca 6. (J. 25—11), (Zabola, Háromszék 
várni.)

1913 Mikes János gr., Szombathely. (Budapest, 
IV ., Egyetem-u. 6.)

1921 Mikes Miklós gr., Bpest, V I., Bajza-u. 32. 
1893 Mikes Zsigmond gr., Bpest, V I., Bajza-u. 

32. (L. 964 — 25) ( Bodola, Háromszék
várni.)

1909 Mocsonyi Sándor f 
1892 Molnár Béla f
1878 Montenuovo Alfréd hg., Wien, / ., Löwel- 

strasse 6.
1917 Montenuovo Nándor hg., Németboj, Bara

nya várm. (Bpest, V III .,  Szentkirályi-u. 
32/b.) (J. 5- 34)

N

1917 Nagy Elek, Bpest, / ., Kelenhegyi-út 29. 
(J. 7 0 -21 )

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

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

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



1918 Nemes András gr., Kolozsvár, Farkas-u. 8. 
1891 Nemes Albert gr., Pa Bánhalom, u. p. Kun

hegyes.
1887 Nemes János gr., Pa Bánhalom, u. p. 

Kunhegyes. (Bpest, V I., Liszt Ferenc
iét 7.) (T. 51—88)

191b Nemes János gr. ifj., Bpest, I I . Fő-u. 9.
(T. 105—68) (Kunszentmiklós.)

1900 Niczky Pál gr., Magyar Szentkirály, 
Veszprém várni.

1903 Nopcsa Ferenc br., Budapest, V II., 
Stefánia-út 14.

1926 Nuber Sándor, Bpest, IV .. Dunapalota- 
szálló.

1917 Nyáry László br., Pilis, Pest várni.

O

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

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

1918 Odescalchi Károly hg., Budapest, I I .,
Fő-utca 11. (T. 124—60)

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

1902 Odescalchi Lóránt hg., Vatta, u. p. Ernőd, 
Borsod várni.
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ig io  Okoiicsányi-Zsedényi Ede, Lőcse, Szepes 
várni.

1898 Orczy Andor br., Epést, IV ., Petőfi Sándor- 
u. 12. (T. 19—98) (Újszász, Pest várni.) 

1913 Orosz György, Fényes-Litke, Szabolcs 
várni. (Bpest, V I II .,  Baross-u. 43.)
(J. 131- 54)

1901 Osztroluczky Miklós, Bpest, V I II .,  Józsej- 
utca 6. (J. 25—64) (Osztroluka, Zólyom 
várni.)

1916 Ottlik György, Budapest, Biró-u. 3. 
1909 Ottlik Iván, Budapest, / . ,  Biró-u. 3.

( L .  9 6 3 - 9 ° )
1919 O ttrubay Károly, Budapest, /., Országház

ib a  33. (T. 6—57)

P

1920 Pallavicini Alfons örgr. legifj., London
S. W. I. Cadogan-Place 47. Legation 
Royale de Hongrie.

1909 Pallavicini Alfons Károly örgr., Wien,
Josefplatz 5. (Bpest, V I., Andrássy- 
út g8.)

1882 Pallavicini Béla örgr., Wien, IV ji .  Guss- 
haus-strasse ry. (T. 58—3—56)

1901 Pallavicini György örgr., Budapest,
Országház-u. 2. (Mosdós, Somogy várm.)
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1899 Pallavicini János örgr., Pa Radvány, u. p. 
Abaúj Szemere.

1875 Pallavicini Sándor örgr., Wien, Josei- 
piatz 5.

1919 Pallavicini Sándor Kálmán örgr., Bpest, 
V I., Andrássy-út g8.

1895 Pap Géza br., Bpest, V ., Zoltán-u. 8.
1896 Pappenheim Siegfried gr., Iszka-Szt.-

György, u. p. Moha, Fejér várni.
1917 Pásztélyi István br., Budapest, II ., 

Marczibányi-tér 5. (T. 99 19)
1912 Patay György, Bpest, IV ., Veres Pálné- 

utca 2j. (J. 312—92)
1888 Patay  József, Bpest, IV ., Szép-utca 5. 

( Báj, Szabolcs várni.)
1905 Patay Tibor, Budapest, V ., Bálvány-it. 20.

(L. 985—86) (Ácsa, Pest várni.)
1923 Pálffy Ferenc gr., Bpest, V I I I . ,  Reviczky- 

utca 4. (Ciffcr, Pozsony várni.)
1915 Pálffy Ferenc Pál gr., Pudmerice z. 

Bratislava.
1885 Pálffy János gr., Kis-Magyar, u. p. Nagy- 

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

1923 Pálffy László gr., Gönc, Abaúj várni. 
1882 Pálffy Miklós hg., Heidenreichstein,

Nieder-Österreich. (Budapest, V III .,  
Eszterházy-u. 44.) (J. 98—53)
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1889 Pálffy Mól gr., Ciffer, Pozsony várni.
(Wien, L , Herrengasse 3.)

1887 Pálffy Ödön gr., Bpest.V 111., Reviczky-u. 4.
1878 Péchy Andor, Wien, L , Canovagasse 3 
1894 Pejacsevich Albert gr,, A lag.
1903 Pejacsevich Elemér gr., Nasice, Slavonia.
1879 Pejacsevich Tivadar gr., Nasice, Slavonia 
1906 Pejacsevich-Mikó Endre gr., Nógrád-

Ludány.
1916 Pékár Gyula, Bpest, V III .,  Rökk Szilárd

utca 32. (J. 1 — 78)
1926 Perényi Pétéi br. Nagy-Dobos, Szatmár 

várni. (Budapest IX ., Rákos-utca 5.) 
1914 Perényi Zsigmond br., Bpest, IV .,

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

Szilárd-u. 2g.
1903 Petrichevich-HorváthArthur br. ,Küküllö- 

Széplak, u. p. Bonyha, Kisküküllő várni. 
1899 Puet de Biliain Gyula br., Bpest, / . ,  Uri- 

u.20.(T. 65—60) (Köpösd, Nyitra várni.) 
1912 Piret de Bihain Jenő br., Bpest, V III .,  

Üllöi-út 8. (J. 99 — 16)
1925 Piret de Bihain Viktor br., Bpest, V III .,  

Üllői-út 8. (J. 99— 16) ( Erdőkövesd, 
Heves várni.)

1902 Piukovits József, Szabadka. (Subatica, 
Gymnasiska-u. 1. S .H .S.)
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1922 Podmaniczky Attila br., Budapest, VI.,
Eötvös-u. 14. (L. 902— 12)

1923 Pongrácz Jenő gr., Budapest, I., Uri-u. ig.
(T. 139—40) (Bashalom, Szabolcs várni.) 

1913 Pongrácz Jenő gr. ifj Budapest, V i l i  , 
Üllöi-út 16/a. (N  agykágya, Bihar várni.) 

1872 Prónay Dezső br., Bpest, V ., Bálvány
utca 20. (Ácsa, Pest várni.)

1911 Prónay Gábor br., Bpest, V I I I .,  T retort- 
utca 2. (J. 28 — 92) (Ácsa, Pest várni.) 

1911 Prónay György br., Bpest, V I I I  , Trefort- 
utca 2. (J. 28 — 92) (Ácsa, Pest várni.) 

1921 Prónay Gyula, Magyaróvár.
1923 Prónay József, Romhány, Nógrád várni. 
1906 Putnoky Mór, Bpest. IV ., Veres Pálné- 

utca 16. (J. 153—9Ó) (Gesztete, u. p. 
Gömör- Simony i.)

R

1894 Radisics György, Budapest, V i l i . ,  Rokk
Szilárd-u. 18.

1895 Radisics István, Bpest, IV ., Ferenc
József-rakpart 25. (J. 113—53)

1902 Radvánszky Albert br., Budapest, V I II .,  
Üllöi-út ió/a.

1902 Radvánszky Antal br., Zólyom-Radvánv. 
(Bpest, V I I I .,  Üllöi-út iófb.) (T.75 —16)
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1909 Radvánszky Béla br., Bpest, IV ., Szép
utca 5. (J. 154—90)

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

1910 Radvánszky Kálmán br., Sajó- Kaza,
Borsod várni.

1917 Ragályi-Balassa Ferenc br., Ragály, 
Gömör várni.

1907 Rakovszky Antal, Kocsóc, Trencsén várni 
(Bpest, V ., Wekerle Sándor-u. 23.) (T. 
45—54)

1915 Rakovszky Endre, Bpest, V I II .,  Baross- 
utc a 81.

1919 Rakovszky György ifj ., Budapest, IX ., 
Közraktár-u. 12/a.

1905 Rakovszky István, Budapest, V III .,  
Szentkirályi-u. 22.

1919 Rakovszky Iván, Budapest, I I ., Nyúl-
utca 10. (Nagy-Rákó, u. p. Pribóc, 
Turóc várni.)

1920 Rakovszky Jenő (1914), Budapest, IX .,
Ráday-u. 32.

1910 Ráday Gedeon gr., Bpest, IV ., Ferenc 
József-rakpart 27. (J. 4—54) (Iklad,
u. p. Aszód.)

1919 Reviczky József ( Budapest, I V ., Veres- 
Pálné-u. 26.), Nyír-Mártonjaivá, Sza
bolcs várni.
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1919 Révay István gr., Bpest, IX .,  Rákos-u. 5.
(Tájna, u. p. Verebély, Bars várni.) 

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

(J. 23—48) (Tajna, u. p. Verebély.) 
1872 Rohonczy Gedeon, Bpest, IV ., Apponyi- 

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

Somogy várni.)
1919 Rosty Ferenc, Bpest, IX ., Üllői-út 19 

(J- 6 6 -55 )
1895 Roszner Ervin br.A Telekes, u. p. Gerse, 

Vas várni.
1924 Roszner Ervin br. ifj., Bpest, IV ., Kecske

méti-u. 2.
1919 Roszner István br., Telekes, u. p. Gerse, 

Vas várni.
1916 Rubidó-Zichy Emil br., Budapest, IV ., 

Veres Pálné-u. 5. (Pápa, Veszprém 
várni.)

1913 Rubidó-Zichy Iván br., Nágocs, Somogy 
várni. (London, Legation Rovale de 
Hongrie).

1902 Rudnay Béla, Bpest. V I IP , Józsej-körút 
17. ( A -Zsember, u. p. Bát, Hont várni.)

1922 Rudnay Egyed, A.-Zsember per Léva,
Hont várni.
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1921 Rudnay Lajos, Bpest, V i l i . ,  Treiort-u. 4.
(J- 93—64)

1912 Rudnyánszky József br., Budapest, V ., 
Országház. (J. 43 — 11)

1915 R uttkay  Vilmos, London, S. W . I. 
Cadogan-Place 47 *

S

1919 Salm-Hoogstraeten Hermann gr., Bpest, 
VIII. ,  Eszterházy-u. 30.

1918 Salm Reifferscheid Hugó hg., Wien, I I I . ,
Veithgasse 11

1919 Sardagna Béla br., Montekarló, Boulevarde
Belgique. Adelaide Palace.

1910 Schell Ferenc br., Bpest, V I., Rózsa-u. 50. 
(Zsámbok, Pest várni.)

1917 Schell Gyula br., Nagy-Ida, Abauj-Torna 
várni. ( Bpest, IV ., Veres Pálné-utca 19.) 

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

Tengelic, Tolna várm.
1919 Schell Pál br., Washington. D. C. 2929 

M  assachusetts-Ave.
1922 Schell Péter br., Bpest, IV ., Ferenciek-

tere 9. (Nagy-Ida, Abauj várni.)

* Kilépett.
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1919 Schmidt-Pauli Edgár, Garmisch, Riesser- 
sehrfahrstrasse 263, Deutschland.

1892 Schönborn-Buchheim Károly gr., Wien, 
Renngasse 4.

1908 Schwaben-Durneiss Gyula br., Budapest.
V III .,  Rákóczi-út 6.

1896 Schwarzenberg Alajos hg., Ászár, Kisbér 
mellett. (Wien, I I I . ,  Rennweg 2.)

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

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

1909 Sennyey Béla gr., Bpest, V I I I .,  Múzeum-
utca 15. (Bely, Zemplén várm.)

1921 Sennyey Ferenc gr., Nagy-Hantos, Fejér 
várm.

1908 Sennyey Miklós br., Pácin, Zemplén várm. 
1921 Sennyey Pál gr., Bély, Zemplén várm. 
1923 Serényi István gr., Bpest, VI., Délibáb- 

utca 26. (Dédes, Borsod várm.)
1921 Serényi László gr., Girincs, Zemplén várni.

(Bpest, IV ., Szép-u. 5.)
1923 Serényi Ödön gr., Bpest, V I I I .,  Eszterházy- 

utca 30. (J. 3—36) (Hosszúrév, u. p 
Vadna, Borsod várm.)

1919 Sibrik György, Bpest, V I I I . ,  M úzeum
utca 11.
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1920 Sibrik Sándor, Bpest, IV ., Váci-u. 41 ja.
(J. 1 -8 8 )

1899 Sigray Antal gr., Ivane, u. p. Csákány, 
Vas várm. (Bpest, I . , Uri-u. 60.)

1916 Simonyi Libor, Bpest, IV ., Im nyi-u . 21. 
(J. 153—46) ( C serhát stirány, Nógrád 
várni.)

1919 Sivó Ernő, Abony, Pest várni.
1889 Sivó Jenő, Abony, Pest várni.
1913 Skerlecz Iván br., Bpest, V I., Délibáb- 

utca 2g. (T. 8—82)
1904 Solymossy Jenő br., Bpest, V II., Thököly- 

út 64. (J. 15—21) (Kis-Terenye, Nógrád
várni.)

1902 Solymossy Lajos br., Budapest, V II ., 
Thököly-út 64. (Apatelek, Arad várni.) 

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

1919 Somssich Antal gr., Ormánd, u. p. Komár- 
város Zala várm. ( Bpest, / ., Alagút-u. 2.) 
(L. 962—31)

1895 Somssich Géza gr., Kivadár, u. p. Nagy
atád, Somogy várni.

1910 Somssich Gyula gr., Geszti, Somogy várni.
1921 Somssich János g r., Zákány, Somogy várm. 
1906 Somssich József gr., Kivadár, u. p. Nagy

atád, Somogy várni.

7
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1901 Somssich László gr., Budapest, V i l i . ,  
Múzeum-u. 9. (Szarkavár, u. p. Kapos
vár, Somogy várni.)

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

1906 Somssich Tihamér gr., Bpest, V I I I . ,  
Német-u. 31. (J. 89—35)

1919 Soós Károly (bádoki), Budapest, IV  . 
Hungária-sz.

1917 Stovanovitch Iván, Budapest, / ., Tóth 
Lőrinc-u. 4.

1917 Strube Lipót, Berlin, N. W. 23. Hdndels- 
strasse 8*

1891 Szapáry Frigyes gr., Abony, Pest várni.
1888 Szapáry György gr., Budapest, IV ., 

Szép-utca 5. (Puszta-Taskony, Szolnok 
várni.)

1926 Szapáry Gyula gr., Puszta-Taskony. Szol
nok várni. (Bpest, IV .. Szép-u. 3.)

190b Szapáry István gr., Alberti, u. p. Alberti- 
Irsa, Pest várni.

1858 Szapáry Iván gr., |
1901 Szapáry József gr., Budapest, IV ., 

Apponyi-tér 4.
1911 Szapáry Lajos gr., Alberti, 11. p. Alberti- 

Irsa, Pest várni.

Kilépett,
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1887 Szápáry László gr., Bpest, IV ., Duna- 
palota-sz. (Muraszombat, Vas várni.)

1885 Szapáry Péter gr., Budapest, IV ., 
Reáltanoda-utca 17.

1890 Szapáry Tibor gr., Wien, Museumstrasse 7. 
Ung. Garde-Palais.

1917 Szemere Kálmán, Bpest, V ., Fáik Miksa- 
utca 15.

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

1904 Szent-Ivány Egon, Perlep, u. p. Aranyos
mar óth, Bars várni.

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

1909 Szent-Ivány Móric, Bélád, u. p. Nagy- 
Herestyén, Bars várni.

1903 Szent-Ivány Tibor, Szatmár, Somoskeőy- 
tanya.

1907 Szentkereszty Béla br., Budapest, V III .,  
Pannonia-szálloda. (Árkos, u. p. Sepsi- 
szentgyörgy.)

1921 Szentmiklóssy Andor, Budapest, V ., 
Báthory-u. 17.

1896 Szécsen Miklós gr., id. f
1919 Szécsen Miklós gr., Belgrád, Legation Rlc 

de Hongrie. (Gyöngyös Szf. Kereszt Vas 
várni.)

rr'k
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1887 Széchényi Aladár gr., Rinyatamási, u. p.
Görgeteg, Somogy vcínn.

1890 Széchényi Andor Pál gr.. Marcali, 
Somogy várni.

1893 Széchényi Bertalan gr., Felső-Segesd,
Somogy várni. (Budapest, I I .. Lánchíd- 
ittca 10.) (T. 132—06)

1894 Széchényi Dénes g r., Horpács, Sopron várni.
1896 Széchényi Domonkos gr., Nagydorog,

Tolna várni. (Budapest, I I .,  Lánchíd- 
utca 10.)

1889 Széchényi Emil gr., Bpest, /., Uri-u. 6.
(T. 7 —94) (Lábod, Somogy várni.)

1893 Széchényi Frigyes gr. Somogy-Tarnóca. 
1882 Széchényi Géza gr., Bpest, / ., Dísz-tér 10. 

(T. 129—95) (Erdő-Csokonya, Somogy 
várm.)

1917 Széchényi György gr., Budapest, IV ., 
Redltanoda-u. 8. (Kálóz, Fejér várni.)

1897 Széchényi István gr., Bpest, V III .,  Eszter-
házy-u. ig. (J. 66—54) (Kálmáncsa, 
Somogy várni.)

1923 Széchényi János gr., Sopron-Horpács. 
1922 Széchényi József gr., Bpest, IV ., Kecs- 

keméti-u. 10. (Marcali, Somogy várm.) 
1925 Széchényi Károly gr., Póstelek, u. p. 

Békés-Csaba. (Bpest, V I I I . ,  Reviczky- 
ntca 4.) (J. 9 8 -2 2 )
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1900 Széchényi László gr., Bpest, V I., Bajza- 
utca iy . (T. 151—03) (Washington D.C. 
2929. Massachusetts-Ave.)

1898 Széchényi Manó gr., Iván, Sopron várni. 
1918 Széchényi Mihály gr., Budapest, II.,L ánc-  

híd-u. iQ; (Rózsástanya, u. p. Sáros
patak, Zemplén várni.)

1926 Széchenyi Pál Imre gr., Bpest, I., Uri- 
utca 6. (T. 7—94)

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

\c41y Széchenyi Zsigmond gr., Kőröshegy, So
mogy várni. (Bpest, /., Uri-u. 52.) 

1923 Szilassy László, Tisza-Derzs, Szolnok várni. 
1918 Szily Tamás, Gödre-Szt.-Márton, Baranya 

várni.
1918 Szirmav József, Bpest, I ., Uri-u. 36. 
1912 Szirmay Ottó gr., Nagyhomokos, u. p. 

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

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

1891 Szitányi Géza, Budapest, V I., Andrássy- 
út 5.

1916 Szmrecsányi Lajos, Eger.
1907 Szontagh Jenő, Moson.
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1869 Sztankovánszky János, Bpest, / ., Tárnok
it. 1. (T. 139—76) (Kajdács, Tolna várni.)

1917 Sztankovánszky Pál, Bpest, / . ,  Tárnok
utca 1. (T. 139— 76) ( Alsó-Mocsolád, 
Baranya várni.)

1919 Sztankovánszky Tibor, Bpest, / . ,  Tárnok
it. 1. (T. 139 — 76) (Kajdács, Tolnavárm.)

1896 Sztáray Gábor gr., Tárná, u. p. Nagy- 
Mihály, Zemplén várni.

1900 Sztáray Sándor gr., Bpest, I ., Uri-u. 32. 
(L. 960—69) (Mihalovce, Zemplén vár ni.)

1917 Szurmay Sándor br., Budapest, V I., 
Andrássy-út 4J. (T. 26—25)

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

IV ., Hungária-szálloda.

T

1922 Tahy László, Konstantinápoly, Legation 
Rovaté de Hongrie.

1921 Tallián Jenő br., f
1919 Tallián Tibor br., Nova-Kanizsa, Jugo

szlávia.
1922 Tarányi Ferenc, Nyírlak, Zala várni. 
1912 Tasnády-Szüts Andor, Bpest, IV ., Haris-

köz 6.



1919 Teleki Béla gr., Bpest, I I .,  Bimbó-u. 7. 
1904 Teleki Domokos gr., Gernyeszeg, Maros- 

Torda várm. (Budapest, Kelenhegyi- 
út 5/7.) (J. 8 2 -1 0 )

1906 Teleki Géza gr., Alsó-Zsuk, u. p. Apahida, 
Kolozs várm. (Budapest, V I., Andrássy- 
út 105.) (L. 978—05)

1918 Teleki Gyula gr., Budapest, IV ., Szervita
tér 10. (T. 15—57)

1913 Teleki Jenő gr., Káposztás. Krassó-Szörény 
várni.

1879 Teleki József gr., Bpest, IV ., Szervita
tér 10. (Duna-Tetétlen, Pest várm.) 

1909 Teleki József gr. ifj ., Budapest, V ., 
Erzsébet-tér 14. (J. 33—03)

1885 Teleki László gr., Bpest, IV ., Szervita- 
tér 10. (Pa Nagy-Oszlár, Pest várm. 
u. p. Tápió-Sáp), (Tápió-Sáp 8.)

1919 Teleki Mihály gr., Budapest, IV ., Szervita-
tér 10. (Duna-Tetétlen.)

1900 Teleki Pál gr., Budapest, V ., Józsei-tér 7. 
(T. 71—68) (Pribék)alva, u .p .P a  Hideg
kút, Szatmár várm.)

1917 Teleki Sándor gr., Budapest, IV ., Szervita
tér 10. (T. 104—60)

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

1912 Than Károly br., Bpest, V ., Honvéd-u. 1.
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1913 Thyssen-Bornemisza Henrik br., Rohonc, 
Vas várni.

1892 Thorotzkai Miklós gr., Bpest, V ., Honvéd- 
utca 18. (Kernyesd, u. p. Hátszeg.)

1925 Thótt Gábor, típest, V II ., Aréna-út iy. 
1884 Thurn-Taxis Sándor hg., Lautein, Böhmen.

(W ien, IV ., Viktorgasse 5.)
1921 Tisza György gr., Nagy Kovácsi, Pest m. 
1889 Tisza Kálmán gr., Csegöd, Bihar várni.
1900 Tisza Lajos gr., Kocsord, Szatmár várni.
1919 Toepke Erik (1915) Békás-megyer.
1926 Toldalaghy József gr., Koronka, u. p.

Marosvásárhely, Erdély.
1920 Török Géza br., Bpest, IX ., Erkel-u. 20.

U

1912 Ugrón István, Kolozsvár, Egyetem-u. 1* 
1916 Uray Gyula br., Bereg-Surány.
1915 Uray János br., Piskolt, Bihar várni. 
1926 Urbán Péter br., Bpest, IV ., Váci-u. 

67. (J. 135—65) (Kunágota.Csanád m.)
1901 Üchtritz-Amadé Emil gr., Lökösháza,

Csonka-Arad várm. (Bpest, I.,D ísz
tér 9.)

Kilépett.
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1923 Vasdényey Imre, B pest,IX ., Lónyay-u. 60.
(Kadarkút, Somogy várni.)

1923 Vay Arthur gr., Bpest, V I I I .,  Nap-u. 29.
(Felső-Vadász, Abauj várni.)

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

1912 Vay László br., Bpest, IV ., Reáltanoda- 
utca 8. (J. 152—45) (Zsáka, Bihar vm.)

1923 Vay László gr., Budapest, / . ,  Uri-u. 42.
(J. 19—49) (Berkesz, Szabolcs várni.) 

1919 Vay Miklós br. ifj., Bpest, IV ., Reál- 
tanoda-u. 8. (Tiszátok, Szabolcs várni.) 

1879 Vay Tibor gr., Pátroha-Thass, Szabolcs 
várni. (Bpest, IV ., Szép-u. 5.) (J-35 — 98)

1896 Vécsey Miklós br., Bpest, V I I I .,  Rökk Szi-
lárd-u. 24. (J. 27) (Sárköz, Szatmárvárni.)

1924 Vest Fedor br., Bpest, Horthy M iklós
át 14. (J. 14—90)

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

1924 Villani Frigyes br., Rucarest, Legation 
Royale de Hongrie.

1878 Vizsolyi Ákos, Alsó-Pél, u. p. Kölesd, 
Tolna várm.

1924 Vladár Ervin, Bpest, IX ., Ferenc-körút 25. 
(J. 102—22)

V



1922 Vojkffy Hubert gr., Bpest, V I., Rózsa- 
utca 67. (Rábakovácsi, u. p. Ikervár. 
Vas várni.) (Wien, L otlir inger str. 3.)

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

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

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

W

1907 W aldbott-Bassenheim Kelemen báró, 
Tolcsva, Zemplén várni.

1919 W aldbott Frigyes báró Tolcsva, Zemplén 
várni.

1924 Walkó Lajos, Bpest, Szentháromság- 
utca 4. (T. 136—47) (Verseg, Pest várni.)

1922 W alla F'erenc, Felső-Tündérmajor, u. p. 
Zircz. (12)

1895 Wass Béla gr .,Zan,jud. Turd a A rics, Erdély.
1914 W eisz-Horstenstein Jenő br., Kálaz, Via 

Vráble, Zupa Nitra. Slovensko.
1914 Wenckheim Antal gr., Nagy-Lévárd, Po

zsony várni. (Bpest, V I I I ., Eszterházy-u. 
44.) (Velké-Leváry, Zupa Bratislava.)

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

ro6
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1886 Wenckheim Ferenc gr., Velence, Fejér 
vávm.

1923 Wenckheim Ferenc gr., ifj..Mágor-fi úszta, 
u. fi. Vésztő, Békés várni.

1920 Wenckheim Frigyes gr., Dorog, Esztergom 
várni.

1923 Wenckheim Jenő gr., Gerla, u. fi. Békés
csaba.

1897 Wenckheim József gr., Budafiest, 
Mányoky-u. 3.

1924 Wenckheim Károly gr. f
1919 Wenckheim Lajos gr., Bfiest, I., Kelen- 

hegyi-út 20. (J. 88 — 14)
1900 Wenckheim László gr., Budafiest, IV ., 

Veres Pálné-utca 28. (J. 30—10)
1914 Wenckheim Miklós gr., Nagy-Lévárd, Po

zsony várni. (Budafiest, IV..Reáltanoda- 
utca 9.)

1900 Wenckheim Pál gr., Budafiest, V I I I .  
Reviczky-u. 1. (J. 60)

1919 W ettstein János, Berlin, Cornelius-str. 8. 
1919 W ettstein Miklós, Bfiest, / . ,  Attila-u. 23. 
3906 Wickenburg István gr., Velence, u. fi.

Káfiolnásnyék, Fejér várni.
1902 Wilczek Frigyes gr., Bfiest, V I II .,  Pannónia 

szálló. (Erdőkárt, u. fi. Nógrád-Kálló.) 
1912 Wilczek Vilmos gr., Felső-Szemeréd,

Hont várni.



1921 Wimpffen György gr., Ercsi, Fejér várni.
(Budapest, V ., Erzsébet-tér 18.)

1890 Wimpffen Siegfried gr., Ercsi, Fejér várm.
( Budapest, V ., Erzsébet-tér 18.)

1882 Windisch-Grätz Alfréd hg., Wien, I.,Renng.
12. (Tachov-Tachau, Ceshoslovenska.) 

1895 Wlassics Gyula br., Bpest, IV ., Duna- 
utca 1. (J. 62 — 12)

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

1922 Wodianer Andor, Belgrad, Legation
Royale de Hongrie. (Maglód, Pest várm.) 

1917 Wodianer Béla, Maglód, Pest várni.
1911 Wodianer Rudolf, Bpest, V I I I . ,  Pannónia 

szálló. (Maglód, Pest várni.)
1924 Wodianer Rudolf ifj., Maglód, Pest várm* 
1893 Wolkenstein Oswald gr., Kállósemjén, 

Szabolcs várm.
1910 Woracziczkv János gr., Monastur, jud. 

Timis, Romania.
1921 Woracziczkv Károly gr., Monastur, jud. 

Timis, Romania.
1910 Woracziczky Olivér gr., Temes-Monostor. 

(Bruxelles, Rue Villain X IV , 17ja, 
Legation Ryle de Hongrie.)

Kilépett.



1907 Zaleski Jenő, Bpest, V I I I . ,  Szentkirályi-
utca 10. (P.-Szt.-Teclak, u. p. Vcrseg, 
Nógrád várni.)

1886 Zedtwitz Ütz gr., Moraván, Nyitra várni. 
1874 Zelenski Róbert gr., Bpest, V I., Vilma

királyné-út4. (T. 18—21) (Temes-Ujfalu. 
Nendorf, z. Timis.)

1887 Zichy Aladár gr., B p est,V III ., Eszterházy-
utca 44. (J. 56 — 10) (Vajta, Fejér várni.) 

1872 Zichy Béla gr., Bpest, V I I I . ,  Múzeum- 
utca 15. (J. 8—62)

1900 Zichy Béla Rezső gr., Bpest, I., Dísz-tér 11.
(T. 46—06) ( Abanjenvicke.)

1919 Zichy Emanuel gr., Budapest, V I., 
Andrássy-út 68.

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

Miklós-út go. (J. 33—91)
1908 Zichy Géza Lipót gr., Budapest, V I I I . ,

Eszterházy-u. 44. (J. 69—29)
1923 Zichy György gr., Bpest IV ., Szép-u. 6.

(Nagyláng, Fejér várni.)
1917 Zichy István gróf Budapest, Döb- 

rentey-u. 8. (L. 983—03)
1895 Zichy-Meskó Jakab  gr., Budapest, V I., 

Andrássy-út 68. (T. 22—50) (Boldogkő- 
Váralja Abauj várni.)
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1893 Zichy János gr., Budapest, IV ., Szép
utca 6. (J. 30) (N.-Láng, Fejér várni.)

1916 Zichy János Géza gr., Budapest, IV .,
Szép-u. 6. (J. 30)

1886 Zichy Kázmér gr., Zichy-Ujjalu, Fejér 
várni.

1923 Zichy Miklós gr., Budapest, /., Horthy 
Miklós-út 90. (J. 33—91)

1899 Zichy Ödön gr., Budapest, V i l i . ,  Eszter- 
házy-u. 25. (Zákány, Somogy várni.) 

ig iy  Zichy Pál gr., B pest, I V ., Szép-u. 6. (Pula, 
u. p. Nagyvázsony, Veszprém várni.)

1919 Zichy Rezső gr., Budapest, VI., Andrássy-
út 68 (T. 22—50) (Rajka, Moson várni.) 

1873 Zichy Tivadar gr., Bpest, V i l i . ,  Vas-u. 6. 
1904 Zichy Wladimir gr .(Székely kocsárd, Forda- 

Aranyos várni.) Bpest, 1., Villányi-út j .
1917 Zoltán Béla, Bpest, V i l i . ,  Csepreghy-u. 2.

(J. 68 — 72) (Versegli, Pest várni.)
1920 ZoltánLászló,Bpest,V I11 ,Eszterházy-u.ig. 
1916 Zubkovics György, Bpest, I  , Döbrcntei-

utca 14. ( Szentendre.)

A rendes tagok száma : 684.



III.

K Ü L F Ö L D I  R E N D K Í V Ü L I  T A G O K .

( L ásd  az alapszabályuk 8-ik §.J

1923 Auersperg Károly Hieronymus hg., Bpest, 
IV ., Egyetem-u. 6. (Zelena Hóra, Post 
Nepomuk Böhmen)

1921 Büdingen Miksa gr., Somodi bei Kaschau,
C. S *

1920 De Gracia Real vicomte, spanyol ki).
követ, Budapest, V I., Eötvös-u. 11/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.,
Wien, Prinz Eugenstrasse 14*

1923 Kuen-Belasy Károly gr., Grusbach,
Mähren (Cesko-Slovenska).

* Kilépett.
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1920 Lipitt-W arren Ralph, Schloss-Thurnisch, 
Post, Ptuj, Jugoslavia. (W ien, Grossc- 
neugasse 32.)

1925 Di Suni Gaetano marquis, Roma, 24 
Via Gennova.

1924 Stürgkh Barthold Károly gr., Bpest, L , 
Vdrosmajor-u. 28. ( Halbenrein, Steier
mark, Oesterreich.)

A rendkívüli tagok száma 11.



IV.

V E N D E G T A G O K .

1924 De Astis Jean, olasz kir. követs. titkár,
Bpest, V I I I .,  Eszterházy-u. 40.

1925 Sir Barclay Colville, angol kir. követ,
Budapest, IV ., Dunapalota-sz.

1926 Benzler Félix, német birodalmi követségi
titkár, Bpest, IV ., Ferenc J  ózsej-rakp. 24.

1922 Brentano Theodor, az Amerikai Egy.-ÁU.
követe, Bpest, V I., Kmetty-u. 31— 33.

1923 Calice F'erenc gr., osztrák követ, Bpest,
V., Akadémia-u. ig.

1925 Chefkaty Noury Bey, török követs. titkár,
Budapest, V I I I . ,  Hordnszky-u. 12.*

1924 Diana Pasquale marquis, olasz kir. követs.
titkár, Bpest, V I I I ., Eszterházy-u. 40.** 

1924 Durini di Monza Ercole gr., olasz kir. 
követ, Bpest, V I I I . ,  Eszterházy-u. 40.

1926 Harcourt-Smith Simon, angol kir. követs.
attaché, Bpest. 1., Verbőczy-u. 1.

* Az I. évn. áthelyeztetett.
** A III. évn. áthelyeztetett.

8
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1925 Levetzow Werner, német birod. követs. 
tanácsos, Bpest, IV ., Ferenc Józsei- 
rakpart 24.

1925 Michalowski Zsigmond, lengyel követ, 
Bpest, / ., Országhdz-u. 13.

1925 Ridvanbeg Oglou Housrew Bey, török 
birod. követ, Bpest, I I . ,  Vérmező-út 6. 
(L. 920—59) **

1925 A. van de Sande Bakhuyzen, német-
alföldi diplom. ügyvivő, Budapest, I I . ,  
Érmelléki-út 13. **

1926 von Schoen H., német birodalmi követ,
Bpest, IV ., Ferenc József-rakp. 24. 

1926 Seemann Rudolf, osztrák követs. taná
csos, Bpest, V ., Akadémia-u. i~ .

1925 Tahssin R. Bage Bey, török követségi 
titkár, Bpest, I I ., Vérmező-út 6. *

A vendégtagok száma : 16.

* A II. évn. áthelyeztetett.
** A IV. évn. áthelyeztetett.



I G A Z G A T O K

I 92Ö -B A N  :

Jekelfalussy Zoltán 
Széchényi Emil gr. 
Wenckheim Dénes gr.

VÁLASZTMÁNYI T A G O K :

Almásy Dénes gr. 
Andrássy Géza gr. 
Andrássy Sándor gr. 
Apponyi Albert gr. 
Bánffy Miklós gr. 
Bánffy György gr. 
Bethlen István gr. 
Biró Lajos*
Csákv Gusztáv gr. 
CsekonicsSándor gr.** 
Cziráky Antal gr. 
Dáni Balázs 
Dessewffy Emil gr. 
Dőry László

Edelsheim-Gyulai L. gr. 
Esterházy László gr.* 
Esterházy Pál gr.** 
Eeilitzsch Berthold br. 
Eestetics Taszilo hg. 
Forster Gyula br.
Hadik János gr.
Inkey József br.
Jaross Sándor 
Jeszenszky Sándor br. 
Károlyi Gyula gr. 
Károlyi József gr. 
Khuen Héderváry K . gr 
Kiss Pál

* Tgazgató-lielyettes.
** Lemondott.

8*



Kovács Seb. Endre Széchényi Bertalan gr 
M ontenuovoNándor hg.Szirmay Sándor gr. 
Pálffv Miklós hg. Sztáray Sándor gr. 
Perényi Zsigmond br. Teleki József gr. 
Prónay Dezső br. Teleki Tibor gr.*
Prónay Gábor br. Thorotzkai Miklós gr
Putnoky Móric Vay Tibor gr.
Radisics István Wenckheim László gr,
Radvánszky Albert br. Wilczek Frigyes gr 
Révay Simon gr. Zichy Aladár gr.
Somssich László gr. Zichy János gr.

P Ó T T A G O K :

Kendeffy Lajos 
László Elemér 
Pejacsevich Mikó 

Endre gr.

Pírét Jenő br. 
Széchényi György gr 
Zichy János Géza gr.

Titkár-pénztár nők: llk Mihály.
Segédtitkár: Schneider István.

I gazgató-hely ettes.



BIZOTTSÁGOK NÉVSORA 1926.

I.
S Z A V A Z A T S Z E D Ő -B IZ O T T S Á G .

Radvánszky Albert br., elnök. 
Barcza Károly Prónay Gábor br.
Csáky Gusztáv gr. Vécsey Miklós br.
Hodossy Sándor Zichy Géza Lipót gr.

I I .

P É N Z Ü G Y I B IZ O T T S Á G .

Khuen-HéderváryK.gr. Teleki Tibor gr. 
Radvánszky Albert br. Thorotzkai Miklós gr. 
Somssich László gr. Vav Tibor gr.
Sztáray Sándor gr.

in.
S Z Á M V IZ S G Á L Ó -B IZ O T T S Á G .

Dessewffy István gr. Pap Géza br. 
Lipthav Béla br. Petheö Richard
Orczy Andor br. Rakovszky Endre

ív.
S Z IV A R -B IZ O T T S Á G .

Barcza Károly Inkey József br.
Kendeffy Lajos



K Ö N Y V T Á R I B IZ O T T S Á G .

V.

118

Berzeviczy Albert, elnök 
Nagy Ferenc, alelnök

Apponyi Albert gr. 
Bánffy Miklós gr. 
Cserny Károly 
Forster Gyula br. 
Herczeg Ferenc 
Jankovich Béla 
Ka as Albert br.

Zichy

Klebelsberg Kunó gr 
Láng Mihály br. 
Marenzi Ferenc őrgf. 
Orczy Andor br.
Pékár Gyula 
Széchényi Bertalan gr. 
Teleki Pál gr.

István gr.
Könyvtárnok : Baróti Lajos.

V I .

M Ű V É S Z E T I  B IZ O T T S Á G .

Bánffy Miklós gr. László Elemér
Berzeviczy Albert Mailáth József gr.
Forster Gyula br. Szitányi Géza

Zichy István gr.

V I I .

J Á T É K -B IZ O T T S Á G .

Lossonczy 
Csákv Gusztáv gr. 
Dániel Tibor br. 
Inkey József br. 
Solymossy Jenő br.

Gyula, elnök. 
Wenckheim László gr. 
Wenckheim Pál gr. 
Wilczek Frigyes gr. 
Zichy Géza Lipót gr.



E L H U N Y T A K

1926-BAN.

Bernrieder József 
Flesch Aladár 
Hajós József
Hohenlohe-Oehringen K. hg. 
Keglevich Gábor gr. 
Mocsonyi Sándor

Molnár Béla 
Szapáry Iván gr. 
Széchényi Manó gr. 
Szécsen Miklós gr. 
Tallián Jenő br. 
Wenckheim Károly gr.



19 2 7 .

I G A Z G A T Ó S Á G :

Jekelfalussy Zoltán 
Széchényi Emil gr. 
Wenckheim Dénes gr.

A V A L A S Z T M A N Y I  TAGOK  
M Ű K ÖD É S I  I D E J É N E K  K I M UT AT Á SA :

1927-

Berzeviczy Albert 
Csáky Imre gr. 
Csekonics Endre gr. 
Erdődy Rudolf gr. ifj. 
Hunyady József gr. 
Jankovích Béla 
Karátsonyi Jenő gr. 
Eiptav Béla

1927

Andrássy Géza gr. 
Andrássy Sándor gr. 
Biró Lajos 
Csáky Gusztáv gr. 
Csekonics Sándor gr. 
Cziráky Antal gr. 
Dessewffy Emil gr. 
Esterházy László gr. 
Festetics Tasziló hg. 
Hadik János gr.

1929.

Lossonczy Gyula 
Mailáth József gr. 
Radisics György 
Ráday Gedeon gr. 
Szapáry József gr. 
Vécsey Miklós br. 
Zelenski Róbert gr

-1928,
Huszár Gyula 
Inkey József br. 
Prónay Gábor br. 
Putnoky Móricz 
Radvánszky Albert br. 
Somssich László gr. 
Széchényi Bertalan gr. 
Szirmay Sándor gr. 
Teleki József gr. 
Wenckheim László gr
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1927.

Apponyi Albert gr. Pálffy Miklós hg. 
Bánffy Miklós gr. Prónay Dezső br.
Dáni Balázs Radisics István
Edelsheim-Gyulai L. gr. Sztáray Sándor gr. 
Jeszenszky Sándor br. Thorotzkai Miklós gr. 
Károlyi József gr. Vay Tibor gr.
Kiss Pál Wilczek Frigyes gr.
Kovács-Sebestvén Endre Zichy Aladár gr.

a z  1 9 2 7 -i k  é v i  k ö z g y ű l é s é n  k i l é p t e k .
TEHÁT AZ 1 9 2 8  IK ÉVI KÖZGYŰLÉSEN ŰJBÓL  

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

Almássy Dénes gr. 
Bánffy György gr. 
Bethlen István gr. 
Dőry László 
Feilitzsch Berthold br. 
Forster Gyula br. 
Jaross Sándor

Károlyi Gyula gr. 
Khuen-Héderváry K. gr. 
Montenuovo Nándor hg. 
Perényi Zsigmond br. 
Révay Simon gr.
Teleki Tibor gr.
Zichy János gr.



A N E M Z E T I C A SIN O  V E Z E T Ő S É G É N E K  N É V SO R A

1827—1926-ig.

1827.
Csapó Dániel 
Döbrentei Gábor jző 
Erdélyi János 
Fekete Ferenc gr. 
Haller Ferenc gr. 
Károlyi Lajos gr. 
Keglevich Gábor gr. 
Orczy László br. 
Podmaniczky K. br. 
Széchenyi István gr. 
Wesselényi Miklós br.

1828.

1. Berényi Lajos gr.
2. Fekete Ferenc gr.
3. Széchenyi István gr.

1820.
1. Fekete Ferenc gr.
2. Keglevich László gr.
3. Kemniczer Károly.

1830.

1. Keglevich László gr.
2. Somss’ch József
3. Széchenyi István gr.

1831.
1. Károlyi Lajos gr.
2. Mérey László
3. Széchenyi István gr.

1832.
1. Földváry Antal
2. Havas József
3. Károlyi Lajos gr.

1833.
T. Bánffv Pál br.
2. Havas József
3. Széchenyi István gr.

1834.
1. Keglevich László gr.
2. Pregardt János
3. Széchenyi István gr.

1835.
1. Fáy András
2. Pregardt János
3. Széchenyi István gr.

1836.
t Festetics Vincze gr.
2. Pregardt János
3. Széchenyi István gr.

Az első évben egy 11 tagú bizottság vezette a Casinot, 
a további években pedig egy 3 tagú igazgatóság vette át a 
vezetést.
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1. Pregardt János
2. Széchenyi István gr.
3. Zichy Miklós gr.

1838.
1. Pregardt János
2. Széchenyi István gr.
3. Zichy Miklós gr.

1839.
X. Pregardt János
2. Széchenyi István gr.
3. Zichy Miklós gr.

1840.
1. Fáy András
2. Széchenyi István gr.
3. Zichy Miklós gr.

1841.
r. Forgács Lajos gr.
2. Hajnik Pál
3. Károlyi György gr.

1842.
1. Forgács Lajos gr.
2. Hajnik Pál
3. Károlyi György gr.

1843.
X. Forgács Lajos gr.
2. Hajnik Pál
3. Károlyi Györgv gr.

1844.
1. Hajnik Pál
2. Széchenyi István gr.
3. Örményi Ferenc.

1845.
1. Hajnik Pál
2. Széchenyi István gr.
3. Ürményi Ferenc.

1846.
1. Hajnik Pál
2. Széchényi István gr.
3. Ürményi Ferenc.

1847.
1. Hajnik Pál
2. Széchenyi István gr.
3. Ürményi Ferenc.

1848.
1. Batthyány Lajos gr. 
2 Hajnik Pál 
3. Széchenyi István gr.

1849—1850
1. Festetics Ágoston
2. Havas József
3. Urbanovszky Jusztin.

1851.
X. Festetics Ágoston
2. Havas József
3. Urbanovszky Jusztin.

í 852 .
1. Bajzáth Rudolf
2. Havas József
3. Károlyi György gr.

1853.
1. Hav as József
2. Károlyi György gr.
3. Sebők Káról v.
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1. Csernovics Péter
2. Károlyi György gr.
3. Sebők Károly.

i 85.5-
1. Károlyi György gr.
2. Ürményi József
3. Zsivora György.

1856.
1. Károlyi György gr.
2. Ürményi József
3. Zsivora György.

185 7 •
1. Károlyi György gr.
2. Ürményi József
3. Zsivora György.

í 858.
t. Károlyi György gr.
2. Ürményi József
3. Zsivora György.

1859.
1. Károlyi György gr.
2. Lángh Ignác
3. Wenckheim Béla br.

1860.
T. Károlyi György gr.
2. Lángh Ignác
3. Wenckheim Béla br.

1861.
1. H a j n i k  P á l  *
2. Károlyi György gr.
3. Wenckheim Béla br.

1 8 5 4 . 1862.
1. H a j n i k  P á l
2. Károlyi György gr.
3. Wenckheim Béla br.

1863.
1. H a j n i k  P á l
2. Károlyi György gr.
3. Szápárv Antal gr.

1864.
1. Almásy Pál
2. Károlyi György gr.
3. S z á p á r y  A n t a l  gr.

1865.
1. Károlyi György gr.
2. S z á p á r y  A n t a l  g r .
3. Wenckheim Béla br.

1866.
1. Károlyi György gr.
2. S z á p á r y  A n t a l  g r .
3. Wenckheim Béla br.

1867.
1. Károlyi György gr.
2. S z á p á r y  A n t a l  gr.
3. Wenckheim Béla br.

1868.
1. Károlyi György gr.
2. S z á p á r y  A n t a l  g r .
3. Wenckheim Béla br.

1869.
1. Károlyi György gr.
2. S z á p á r y  A n t a l  g r .
3. Wenckheim Béla br.

* A dűlt betűvel nyom tatott nevek az ügyvezető igazgatókat 
jelzik
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1870.
1. Károlyi György gr.
2. S z á p á r y  A n t a l  g r .
3. Wenckheim Béla br.

1871.
1. Károlyi György gr.
2. S z á p á r y  A n t a l  g r .
3. Wenckheim Béla br.

1872.
1. Károlyi György gr.
2. S z á p á r y  A n t a l  g r .
3. Wenckheim Béla br.

1873.
1. Károlyi György gr.
2. S z á p á r y  A n t a l  g r .
3. Wenckheim Béla br.

1874.
X. Károlyi György gr.
2. S z á p á r y  A n t a l  g r .
3. Wenckheim Béla br.

1875-
x. Károlyi György gr.
2. S z á p á r y  A n t a l  g r .
3. Wenckheim Béla br.

X876.
x. Károlyi György gr.
2. S z á p á r y  A n t a l  g r .
3. Wenckheim Béla br.

í 8 7 7 -
1. Károlyi György gr.
2. S z á p á r y  A n t a l  g r .
3. Wenckheim Béla br.

1878.
1. Károlyi István gr.
2. S z á p á r y  A n t a l  g r .
3. Wenckheim Béla br.

1879.
1. Károlyi István gr.
2. S z á p á r y  A n t a l  g r .
3. Wenckheim Béla br.

1880.
1. Dessewffy Aurél gr.
2. K á r o l y i  I s t v á n  g r .  i f j .
3. Szápáry Antal gr.

i88x.
1. Andrássy Gyula gr.
2. Dessewffy Aurél gr.
3. K á r o l y i  I s t v á n  gr .

1882.
1. Aixdrássy Gyula gr.
2. Dessewffy Aurél gr.
3. K á r o l y i  I s t v á n  g r .

1883.
x. Andrássy Gyula gr
2. Dessewffy Aurél gr.
3. K á r o l y i  I s t v á n  g r .

1884.
1. Andrássy Gyula gr.
2. Dessewffy Aurél gr.
3. K á r o l y i  I s t v á n  gr .

1883.
1. Andrássy Gyula gr.
2. Dessewffy Aurél gr.
3. K á r o l y i  I s t v á n  g r .
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1. Andrássy Gyula gr.
2. K á r o l y i  I s t v á n  g r .
3. Perczel Béla.

1887.
1. Andrássy Gyula gr.
2. K á r o l y i  I s t v á n  g r .
3. Perczel Béla.

1888.
1. Andrássy Gyula gr.
2. K á r o l y i  I s t v á n  gr .
3. Perczel Béla.

1889.
1. Andrássy Gyula gr.
2. K á r o l y i  I s t v á n  gr.
3. Szabó Miklós.

1890.
1. Andrássy Gyula gr.
2. K á r o l y i  I s t v á n  gr .
3. Szabó Miklós.

1891.
1. K á r o l y i  I s t v á n  g r .
2. Szabó Miklós
3. Széchenyi Béla gr.

1892.
1. K á r o l y i  I s t v á n  gr .
2. Szabó Miklós
3. Széchenyi Béla gr.

1893.
1 K á r o l y i  I s t v á n  gr .
2. Szabó Miklós
3. Széchenyi Béla gr.

1886 . 1894.
K á r o l y i  I s t v á n  gr .

1 8 9  5 .

1. Andrássy Aladár gr.
2. E s t e r h á z y  M i h á l y  gr.
3. Hollán Ernő.

1896.
1. Andrássy Aladár gr.
2. E s t e r h á z y  M i h á l y  g r .
3. Hollán Ernő.

1897.
1. Andrássy Aladár gr.
2. Beöthy Ákos
3. E s t e r h á z y  M i h á l y  gr.

\ 898.
1. Andrássy Aladár gr.
2. Beöthy Ákos
3. E s t e r h á z y  M i h á l y  g r .

1899.
1. Andrássy Aladár gr.
2. Beöthy Ákos
3. E s t e r h á z y  M i h á l y  s r .

1900.
1. Andrássy Aladár gr.
2. Beöthy Ákos
3. E s t e r h á z y  M i h á l y  g r .

1901.
1 Andrássy Aladár gr
2. Beöthy Ákos
3. Z e l e n s k i  R ó b e r t  g i .



1902.
1. Beöthy Ákos
2. Szapáry Gyula gr.
3. Z e l e n s k i  R ó b e r t  g r .

1903.
1. Beöthy Ákos
2. Szapáry Gyula gr.
3. Z e l e n s k i  R ó b e r t  gr.

1904.
1. Szapáry Gyula gr.
2. Széli Kálmán
3. Z e l e n s k i  R ó b e r t  g r .

1905.
1. Károlyi Sándor gr.
2 Széli Kálmán
3. Z e l e n s k i  R ó b e r t  g r .

1906.
1. Hadik-Barkóczy

Endre gr.
2. Károlyi Sándor gr. f
3. Széli Kálmán
4. Z e l e n s k i  R ó b e r t  g r .

T9° 7 -
1. H a d i k - B a r k ó c z y

E n d r e  g r .
2. Széchenyi Gyula gr.
3. Széli Kálmán.

1908.
1. H a d i k - B a r k ó c z y

E n d r e  g r .
2. Széchenyi Gyula gr.
3. Széli Kálmán.

1909.
1. H a d i k - B a r k ó c z y

E n d r e  g r .
2. Széchenyi Gyula gr.
3. Széli Kálmán.

1910.
r. H a d i k - B a r k ó c z y  

E n d r e  g r .
2. Széchenyi Gjmla gr.
3. Széli Kálmán.

1911.
1. H a d i k - B a r k ó c z y

E n d r e  g r .
2. Széchenyi Gyula gr.
3. Széli Kálmán.

1912.
1. E d e l s h e i m  G y u l a i  L . g r
2. Széchenyi Gyula gr.
3. Széli Kálmán.

1913-
1. E d e l s h e i m - G y u / a i  I - . g r
2. Széchenyi Gyula gr.
3. Széli Kálmán.

1914.
[. E d e l s h t i m - G y u l a i  L . g r
2. Széchenyi Gyula gr.
3. Széli Kálmán.

I9 I5-
1. E d e l s h e i m - G y u l a i  L . g r
2. Széchenyi Gyula gr.
3. Széli Kálmán.
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1916.
1. Berzeviczy Albert
2. E d e l s h e i m - G y u l a i  L .  gr.
3. Széchényi Gyula gr.

1917.

1. B a t t h y á n y  I s t v á n  g r .
2. Berzeviczy Albert
3. Dessewffy Aurél gr.

1918.
r. B a t t h y á n y  I s t v á n  gr .
2. Berzeviczy Albert
3. Dessewffy Aurél gr.

I9 I9 -
t. Edelsheim-Gyulai L. gr.
2. J e k e l f a l u s s y  Z o l t á n
3. Széchényi Emil gr.

1920.
1. Edelsheim-Gyulai I.. gr.
2. J e k e l f a l u s s y  Z o l t á n
3. Széchényi Emil gr.

1921.
1. Beniczky Ádám
2. Kiirthy Lajos br. f
3. S z a p á r y  J ó z s e f  g r .
4. Széchényi Emil gr.

1922.
1. Beniczky Ádám
2. S z a p á r y  J ó z s e f  g r .
3. Széchényi Emil gr.

x9 23 -
1. Beniczky Ádám j
2. C s e k o n i c s  I v á n  g r .
3. Radisics István
4. Széchényi Emil gr.

1924.
1. C s e k o n i c s  I v á n  g r . | ápr
2. Radisics István j 23-ig
3. Széchényi Emil gr.
4. J e k e l f a l u s s y  Z o l t á n  \ ápr.
5. Wenckheim Dénes gr.J 23 tói

1925-
1. J e k e l f a l u s s y  Z o l t á n
2. Széchényi Emil gr.
3. Wenckheim Dénes gr

1926.

1. J e k e l f a l u s s y  Z o l t á n
2. Széchényi Emil gr.
3. Wenckheim Dénes gr.



A  S z é c h é n y i- la k o m á k o n  e m lé k b e s s é d e t  
m o n d t a k :

I. Wenckheim Béla br. . . . 1864 febr. 1
II. Szent-Ivány Károty . . . 1865 « 3

III. Waldstein János gr. . . .  1866 « 20
IV. Laczkovics József.......  1867 « 7
V. Laczkovics József ....... 1868 « 7

VI. Károlyi György gr.........  1869 « 14
VII. Károlyi György gr.........  1870 « 7

VIII. Károlyi Győrgy gr.......... 1871 márc. 7
IX. Szent-Ivány Károly. . . .  r872 « 3
X. Mailáth György . 1873 febr. 19

XI. Károlyi György gr.......... 1874 márc. 3
XII. Mailáth György ........... 1875 « 1

XITI. Mailáth György..........  1876 febr. 21
XIV. Beöthy Ákos ..............  1S77 « 26
XV. Apponyi Albert gr.........  1878 « ro

XVI. Péchy Manó gr.............  1879 « 17
XVII. Zichy Antal ................  1880 « 17

XVIIT. Jókai M ór.................... 1881 « 7
XIX. Széchenyi Pál gr. . . . .  1882 « 13
XX. Szónok nem v o lt ..........  1883 « 12

XXI. Radvánszky Béla br. . . .  1884 « 10
XXII. Keglevich István gr. . . .  1885 « 2

XXIII. Széchényi Béla gr...........  1886 « r4
XXIV. Tisza Lajos gr...............  1887 « 6
XXV. Károlyi István gr..........  1888 « 4

XXVI. Károlyi István gr..........  1889 márc. 25
XXVII. Szónok nem volt ............ . 1890 febr. 4

XXVIII. Károlyi István gr......... 1891 « 2
XXIX. Apponyi Albert gr......... 1892 « 22
XXX. Zichy Géza gr............... 1893 « 3

XXXI. Zichy Antal g r . . . ......  1894 « 11
XXXII. Zichy Jenő gr. . . . . . . .  1805 « 3

9



XXXIII. Vav Béla br..................
XXXIV. Szemere Miklós ...........

1896
1897

febr.
« 7

XXXV. Bethlen András gr.......... 1898 « 6
XXXVI. Ifj. Zichy János gr.......... 1899 « 5

XXXVII. Széchenyi Imre gr.......... 1900 «
XXXVIII. Beöthy Ákos ............... igoi « 3

XXXIX. Vécsey Tamás ............. 1902 « 2
XL. Mailáth József gr............ 1903 2

XLI. Széchenyi Emil gr.......... 1904 « 7
XLII. Darányi Ignác............... I9°5 « 12

XLII1. Széchenyi Viktor gr........ 1906 « 4
XLIV. Esterházy Móric gr........ 1907 « 3
XLV. Návay Lajos................. 1908 ♦ 2

XLVI. Pallavicini György őrgr.. 1909 « 7
XLVII. Bánffy Miklós gr............ 1910 « 6

XLVIII. Mezőssv Béla................. 1911 « 5
XLIX. Berzeviczv Albert......... 1912 « 4

L. Teleki Pál gr................. 1913 « 2
LI. Wekerle Sándor........... 1914 « i

LII. Andrássy Gyula gr.* . . . 1915 « 7
LI1L Ráday Gedeon gr........... 1916 « 6
LIV. Berzeviczv Albert......... 1917 « 4
LV. Jankovich Béla ........... 1918 « 3

LVI. Széchenyi Emil gr.......... 1919 « 2
LVI1 . Mikes János gr. püspök . 1920 « i

LVIII. Perényi Zsigmond br. . . 1921 « 6
LIX. Széchényi Emil gr.......... 1922 « 5
EX. Zichy János gr.............. 1923 « 4

LXI. Prónay György br.......... 1924 « 3
LXII. Somssich László gr......... 1925 « 1

LXIII. Berzeviczv Albert.......... 1926 « 7

* I915—i9 2°-ig a világháború és az ezt követő súlyos 
idők miatt a lakomák elmaradtak, és az emlékbeszédet a 
szónokok a közgyűléseken mondották el



A NEMZETI CASINO

A LA PSZA BÁ LY A I.





A Nemzeti Casino halhatatlan emlékű hazánk
fia, gróf Széchenyi István által 1827. évben oly 
célból alkotott egyesület, hogy7 az a hazai társa
dalmi életnek központját képezze. M int ilyen a 
Nemzeti Casino nem egyedül a társadalmi tisztes
séges élvezetek gyűlhelye, de egyszersmind a m ű
veltség, közhasznú elmélkedés és eszmecserének 
előmozdítására szolgál; testületi működése köré
ből azonban ki van zárva minden politikai jellegű 
tevékenység.

2. §.

Helyiségeiben tilos minden szerencsejáték.

3 - §•
A Nemzeti Casino jövedelmei mindenekelőtt 

saját helyiségeinek felszerelésére, berendezésére és 
tagjainak kényelmére fordítandók. Amennyiben a 
Casino mindennemű szükségleteinek kielégítése 
után tekintélyesebb jövedelemfelesleg mutatkoznék, 
régi hagyományaihoz híven, abból hazai kulturális 
és jótékony intézményeknek segélyt nyújthat, vagy 
azok javára alapítványokat tehet.
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4- f.
A Nemzeti Casino tagja lehet minden tisztes

séges, hazafias, művelt magaviseletü, feddhetlen 
jellem ű, nagykorú férfi a következő szakaszokban 
m egállapított módozatok mellett.

Rendes tag csak magyar férfi lehet.
Rendkívüli tagok lehetnek nem magyar férfiak, 

továbbá a m. kir. honvédségnek Budapesten tény
leges szolgálatban álló tisztjei, valam int Buda
pesten alkalmazott állami tisztviselők.

Külföldi rendkívüli tagok csak a m. kir. belügy
miniszter hozzájárulásával vehetők fel.

5- *•
A felvételhez két választmányi tag ajánlása szük

séges. A két ajánló az ajánlott nevét, állását és 
lakását az igazgatóság előleges értesítése után a 
titkárság útján az erre szolgáló táblára írja ki.

Ennek a kiírásnak a választást megelőzőleg leg
alább 14 napon át kell kifüggesztve lenni.

Minden év első választmányi ülése megállapítja, 
hogy azon évben, tekintet nélkül az ajánlottak szá
mára, hány új tag fog felvétetni. Ebben a szám
ban nem foglaltatnak az esetleg felvett rendkívüli 
tagok.

A tagajánlások a választás megejtése előtt bár
mikor visszavonhatok.



i35

A felvétel a választmány által titkos szavazás 
útján, legalább egy igazgató és 15 választmányi 
tag részvétele mellett, 4/5-öd szavazattöbbséggel 
történik.

A szavazatok megállapításánál mindig a nem 
leges szavazatok vétetnek alapul, melynek négy
szerese teszi ki a m egkívántaié 4/ő-öd szótöbbséget.

A választmány az ajánlottak felvétele felett az 
ajánlás sorrendje szerint határoz. A választás meg
történ te után az igazgatóság az ajánlottakat levél 
útján értesíti az eredményről és az újonnan fel
vett tagoknak megküldi aláírás végett a tagságra 
vonatkozó kötelező nyilatkozatot is.

7 - §■
A felvételre szükséges szavazattöbbséget el nem 

nyert ajánlott a határozatot követő két naptári év 
folyamán belül újból nem ajánlható, azonban en
nek eltelte után ismét a ján la th a tja  m ag á t; a felvé
telhez ez esetben egy igazgató és legalább 30 választ
mányi tagnak a szavazásban való részvétele szük
séges. Ha azonban ezen a választmányi ülésen 30 tag 
nem jelen t meg, a választmány 6 napnál nem 
rövidebb, de 14 napnál nem hosszabb idő alatt 
újabb ülésre hívandó össze, melyen a választás 
20 tag részvételével is megejtendő.

6 . §.



Az 1926. év december hó 31-ig felvett rendes 
és rendkívüli tagok évenkint 150 pengő tagdíjat 
fizetnek.

Az 1927 január i-tő l kezdve felvett rendes és 
rendkívüli tagok évenkint 200 pengő tagdíjat és 
ezenfelül egyszersmindenkorra felvételi díj címen 
250 pengőt tartoznak fizetni, melyet esetleges kilé
pésük esetén vissza nem követelhetnek.

Az első évi tag- és felvételi díj a felvételkor azon
nal lefizetendő. Az év utolsó negyedében felvett 
tagok azonban az évi tagdíjnak csak felét fizetik.

A felvételi díj fizetése alól mentesek a magy. 
kir. honvédségnek Budapesten tényleges szolgálat
ban álló tisztjei, m int rendkívüli tagok, kik csak 
150 pengő tagdíjat fizetnek, azon kedvezménnyel, 
hogy azt évnegyedes előleges részletekben fizethe
tik le és hogy az áthelyeztetésöket követő évnegyed
től kezdve tagsági joguk és kötelezettségük is meg
szűnik.

A rendkívüli tagokul felvett államhivatalnokok 
állásuk megszűntével vagy Budapestről való el
helyezésükkel kívánságukra az egyletből kilépet
teknek tekintetnek és a kilépésüket követő évekre 
a tagdíj fizetése alól felmentetnek.

A tagsági időtartam, amennyiben a felvett tag 
nem életfogytiglani kötelezettséget vállalt, hat év.
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A rendkívüli tagoknak választói joguk nincs és 
casinói tisztségre nem választhatók.

H a a belföldi rendkívüli tagok e minőségük meg
szűntével továbbra is tagjai kívánnak maradni a 
Casinónak, új választás alá esnek és m int rendes 
tagok ezek kötelezettségeit vállalják magukra.

9. §.

A hat évi kötelezettséggel belépő tagok, ameny- 
nyiben a hat év lejártával a Casinóból kilépni 
szándékoznak, hat héttel a mindenkori hatodik év 
letelte előtt tartoznak kilépésüket a választmány
nak írásban bejelenteni, m ert különben további 
hat évre a Casino tagjai maradnak és fizetési kö
telezettségük további hat évi tartam ra m egújított- 
nak tekintetik.

10. §.

Minden tag köteles egész évi tagdíját és az ese t
leg már m egállapított drágasági pótlékot április 
i-ig Budapesten a Nemzeti Casino pénztáránál 
egyszerre lefizetni, amennyiben a 8. §. másként 
nem intézkedik.

Aki tagdíját augusztus 31-ig le nem fizeti, annak 
neve az arra rendelt táblára kifüggesztendő; ha 
pedig úgy ezen, m int egyéb fizetési kötelezettsé
geinek december 31-ig sem tenne eleget, a leg-
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közelebbi választmányi ülésen bejelentendő, s 
amennyiben a választmány máskép nem hatá
rozna, a tagok sorából kirekesztendő. Az ilyen 
már egyszer kirekesztett tag fölvételre többé nem 
ajánlható.

Azon évre, melyben valamely tag elhunyt, örö
kösei a tagdíjat megfizetni kötelesek.

t i .  §•
A Casino helyiségeiben folytatott kártyajáték

ból eredő kötelezettségek mindig a következő hét 
ugyanazon napján déli 12 óráig egyenlítendők ki, 
mely napon a játék  tö rtén t (tehát hét nap alatt), 
tekin tet nélkül arra, hogy az ünnep- vagy vasár
napra esik. H a valamelyik tag a megszabott idő 
alatt fizetési kötelezettségének nem tenne eleget, 
a játékpénztárnok köteles azt a titkárnál azonnal 
bejelenteni. A titkár a késedelmes fizető tag nevét 
a Casino hirdetési táblájára kifüggeszti és erről 
az igazgatóságnak jelen tést tesz. Ha az adós a ki
függesztéstől szám ított 3 nap alatt sem egyenlítené 
ki tartozását, az igazgatóság az illetőt a Casino 
tagjai sorából törölteti, mit a választmánynak 
legközelebbi ülésén tudomásvétel végett bejelent. 
Amennyiben az adós egy éven belül másodízben 
lenne kiírva, az igazgatóság köteles a törlést 48 óra 
alatt, amennyiben pedig már harmadízben lenne
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kiírva, a törlést 24 óra alatt eszközölni. Azon 
Casino-tag, akinek neve kártyaadósság m iatt ki 
van írva, a kiírás tartam a alatt a Casino helyisé
geit nem látogathatja. Az így kizárt egyén többé 
tagnak nem ajánlható.

Személyes kötelezettségek másra való átruházása 
tiltva van.

12. §.

Minden tagnak joga van tisztességes, művelt 
magaviseletű, feddhetlen jellem ű férfiakat az igaz
gatóság által előzőleg kiállított vendégjegy alapján 
a Casinóba három napra vendégül bevezetni.

A bevezetés magyarokra nézve egy év folytán 
csak egyszer történhetik.

Külföldiek, ha tovább kívánnák a Casinót láto
gatni, kötelesek az igazgatóságtól erre engedélyt 
kieszközölni és egy hóra szóló vendégjegyet vál
tani, melynek árát időről-időre a választmány álla
pítja meg.

A külhatalmak diplomatiai képviseletének veze
tői saját kérelmükre, a képviseletek többi tagjai 
főnökük ajánlatára Budapesten való hivatalosko
dásuk tartam ára negyedévenként előre megváltandó 
vendégjegyet kapnak. Ezen negyedévre szóló ven- 
dégjegyek árát a rendes tagok által fizetett tagdíj 
arányában szintén a választmány állapítja meg.
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Azon tag, ki a 4-ik szakaszban a tagokra nézve 
előírt követelményeknek meg nem felel, a Nemzeti 
Casino tagjai sorából kizárandó. A kizárást indít
ványozhatja az igazgatóság vagy' casinói tag.

Az igazgatók alaposan megindokolt kizárási in
dítványukat a választmány elé terjesztik, mely fe
lett titkos szavazással általános szótöbbséggel dönt. 
Casinói tag által aláírt és alaposan indokolt kizárási 
indítvány az igazgatósághoz adandó be.

Az igazgatóság köteles az indítványt azonnal el
bírálás alá venni és jogosítva van azt, ha nem ta 
lálná kellőleg indokoltnak, visszautasítani, mi ellen 
a beadó, a visszautasító határozat kézbesítésétől 
szám ított három napon belül az igazgatóság útján 
a választmányhoz fellebbezhet.

Amennyiben az igazgatóság a beadott indítványt 
kellőleg indokoltnak találná, köteles azt a kirekesz- 
teni indítványozott taggal, posta útján vevény 
mellett, észrevétele megtétele végett másolatban 
azon figyelmeztetéssel haladéktalanul közölni, hogy 
am ennyiben a kézbesítéstől szám ított 14 nap alatt 
az indítványban állított ténykörülm ényekre nem 
nyilatkoznék, azok általa beism erteknek fognak 
tekintetni.

H a a beérkezett nyilatkozatból a felhozott vád 
alaptalansága minden kétséget kizárólag kiderülne.

13- §•



az igazgatóság jogosítva van a kirekesztési indít
ványt v isszautasítani; ezen visszautasítással szem
ben az indítványozó az igazgatóság határozatának 
kézbesítésétől számított három nap alatt az igazgató
ság útján a választmányhoz fellebbezhet, mely eset
ben az igazgatóság az ügyet haladéktalanul a választ
mány elé terjeszti. Ugyanígy jár el akkor is, ha a 
vádlottól beérkezett nyilatkozat által nem látja 
m egdöntöttnek a vádat, vagy ha a nyilatkozat meg
tételére kiszabott idő válasz nélkül telt el.

Ha a kirekeszteni indítványozott tag holléte három 
hónap alatt kitudható nem volt, az ügy a három 
hónap eltelte után terjesztendő a választmány elé.

Mindezen esetekben a választmányi tagok leg
alább io  nappal az ülést megelőzőleg és pedig a 
helyben lakók kézbesítési ív mellett, a vidéken la
kók pedig posta útján, ajánlott levélben, annak kü
lönös megjelölése m ellett hivandók össze, hogy 
tagkirekesztés forog szóban.

A választmányi ülésen tagkirekesztéshez legalább 
30 tagnak szavazata szükséges. H a azonban ezen az 
ülésen 30 tag nem jelent meg, a választmány hat 
napnál nem rövidebb, de 14 napnál nem hosszabb 
idő alatt újabb ülésre hivandó össze, melyen 20 tag 
szavazata is érvényesen határoz.

A választmány a határozatot titkos szavazattal, 
egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Az igazgatók, 
amennyiben az ügy előkészítésében résztvettek vagy
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az indítvány beadói voltak, valam int a vádlók nem 
szavazhatnak. Szavazategyenlőség esetén a vádlott 
felm entettnek tekintendő.

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 a választmányi tagok sorából három igazgató- 
helyettes választandó, kik közül egyik, az esetben, 
ha valamelyik igazgató akadályozva lenne a tá r
gyaláson résztvenni, az illető igazgató helyettesíté
sére behivatik. Azon igazgató-helyettes, ki az ilyen 
ügy igazgatósági tárgyalásában résztvett, ezen ügy
nek a választmány által való eldöntésénél szava
zati jogát nem gyakorolhatia.

Ha valamely tag ellen kizárási indítvány nyujta- 
to tt be, mindaddig, míg ügyében a választmány 
nem döntött, tagsági jogát nem gyakorolhatja.

14. §.
A rendes évi közgyűlés minden év január havá

nak utolsó vasárnapján déli 12 órakor tartatik  meg, 
melyre külön meghívók nem küldetnek szét.

J5- i
A rendes évi közgyűlésen kívül sürgős esetek

ben rendkívüli közgyűlést a választmány hívhat 
össze. Összehívandó a rendkívüli közgyűlés akkor
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is, ha ez iránt legalább 30 tag a választmányhoz 
indítványt ad be.

A rendkívüli közgyűlés határnapjáról a tagok 
külön meghívók útján értesítenünk.

16. §.

A közgyűlés elnökét a megjelent tagok közül 
esetről-esetre közfelkiáltással választja meg.

A közgyűlés jegyzőkönyvét az egyleti titkár 
vezeti.

A közgyűlés titkos szavazás útján, egyszerű szó
többséggel választja meg az igazgatóság és a vá
lasztmány tagjait, valamint minden 3-ik évben hat 
p ó tta g o t;

tárgyalja az igazgatóság és a választmány által 
előterjesztett évi jelentést a Casino állapotáról és 
zárszám adásairól;

jóváhagyja a Casino költségelőirányzatát;
megválasztja a három tagú számvizsgáló bizottsá

got, melynek tagjai azonban a választmánynak tagjai 
nem lehetnek és más tisztséget sem tölthetnek be.

Önálló indítványok csak az esetben tárgyalhatok, 
ha azok a közgyűlést 14 nappal megelőzőleg a vá
lasztmányhoz leendő beterjesztés végett az igaz
gatósághoz írásban beadattak, amidőn azok, a vá
lasztmány véleményes jelentésével együtt, a köz
gyűlés elé terjesztendők. Ezen út mellőzésével be
nyújto tt indítványokat a közgyűlés nem tárgyalhat.



A közgyűlés jegyzőkönyvét az elnök és a jegyző- 
könyvvezető írja alá és a közgyűlés által kiküldött 
két tag hitelesíti.

17. §.

Az igazgatóság a közgyűlés által évenkint vá
lasztott három igazgatóból áll.

Az igazgatóság tagjai a választmány ülésein ülés
sel és az alapszabályok 13. §-ban em lített eset ki
vételével szavazati joggal bírnak.

Köteles az igazgatóság minden panaszt megvizs
gálva, azoknak orvoslása iránt lehetőleg intézkedni; 
különösen a rend fenntartására felügyelni. E vég
ből az igazgatóságnak kötelessége a tagokat az 
általuk esetleg elkövetett rendetlenségekre figyel
meztetni.

Ha az igazgatóságban évközben üresedés áll be, 
a választmány 30 napon belül a hely betöltésére 
rendkívüli közgyűlést hív össze.

Az igazgatók maguk közül elnök-igazgatót jelöl
nek ki.

Az elnök-igazgató képviseli a Casinót biróságok, 
hatóságok és magánfelekkel szemben, minden ok
iratot ő ír alá, aláírja a választmány jóváhagyása 
után a Casino nevében annak jogügyleteiről fel
vett okiratokat és vezeti a Casino folyó ügyeit.
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18. §.

A választmány a közgyűlés által választott 50 
tagból áll. Ezeknek V3-da minden év leteltével az 
1896-iki közgyűlésen m egállapított sorrend szerint 
kilép. A közgyűlés a kilépettek helyét tölti be.

A kilépett tagok csak egy év letelte után vá
laszthatók újból meg. Az időközben elhúnyt vagy 
lemondott tagok helyére évközben a nyert szava
zatok szerinti sorrendben a póttagok lépnek ; a 
legközelebbi rendes közgyűlés pedig választás útján 
tölti be helyüket, úgy azonban, hogy az így bevá
lasztott tagok működése azon időre terjed, amely 
időre azon választmányi tagok működése szólott, 
kiknek helyére megválasztattak.

Érvényes határozat hozatalára, amennyiben az 
alapszabályok másként nem rendelkeznek (7. és 
13. §•)> egy igazgatónak, azonfelül folyó ügyek el
intézésénél legalább 10, tagfelvételnél legalább 15 
tag jelenléte és szavazata szükséges.

A választmány ülésein az egyik igazgató elnö
köl, a jegyzőkönyvet pedig az egyleti titkár vezeti. 
Az ülések jegyzőkönyvét az elnök és a jegyző

k ö n y v v eze tő  írják alá és a választmány által kije
lölt két tag hitelesíti.

19.

A Nemzeti Casino vagyona feloszthatatlan és 
ahhoz sem a tagok, sem Casinóból kilépett tagok.

10
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sem azok jogutódai semmi jogot nem tarthatnak. 
Azon esetben, ha a Casino feloszlatása emberi szá
mítás szerint előre nem látható bármi rendkívüli 
okok, vagy eseményeknél fogva elkerülhetetlenül 
bekövetkeznék, összes vagyona, mint szintén fel
oszthatatlan alapítvány, a Magyar Tudományos 
Akadémia, avagy az annak helyébe netán lépett 
hasonló jellegű magyar tudományos intézetre há
ramlik.

Az elkerülhetetlenné vált feloszlás, valam int az 
egyleti vagyonnak a kitűzött célra leendő átadásá
nak módozatai iránt a közgyűlés határoz. E hatá
rozat érvényességéhez szükséges, hogy az a külö
nösen meghívandó összes tagok legalább 2/3-ának 
részvétele m ellett 9/io-ed szótöbbséggel hozassák.

Ügy e tárgyban, m int az alapszabályok módosí
tása tárgyában hozott közgyűlési határozatok foga
natosításuk előtt, jóváhagyás végett a m. kir. bel
ügyminisztériumhoz felterj esztendők.

20. §.

Azokban az esetekben, ha a Casino az alapszabá
lyokban előírt célját túllépi és eljárását be nem 
tartja, hatáskörét túllépi, államellenes működést 
fejt ki, a közbiztonság és közrend ellen súlyos vét
séget követ el, vagy a tagok vagyoni érdekeit ve
szélyezteti, a m. kir. belügyminiszter ellene vizsgá
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latot rendelhet el, működését felfüggesztheti és vég
leg fel is oszlathatja.

Kelt Budapesten, 192b. évi november hó 17-én.

I lk  M ihály, s. k., Jekelfalussy Zoltán , s. k.
titkár. ügyv. igazgató.

Sz.: 272647/926.VII. B. M. M. kir. belügyminiszter.

Látta a magyar királyi belügyminiszter. 

Budapest, 1926. évi november hó 30-án.

A miniszter rendeletéből 

Boór s. k.
(P. H.) miniszteri o. tanácsos.

10*



H Á Z R E N D .

i. §•
A Nemzeti Casino helységei reggeli i i  órától 

éjfélután 5 óráig nyitva állanak.
Akik azonban a Casino helységeit az éjjeli órák

ban igénybe veszik, az éjjeli szolgálat fedezésére 
következő éjjeli pótdíjat tartoznak fizetn i:

az i óra 15 p.-től 2 óra 30-ig távozók 1 P.
a 2 óra 30 p.-től 3 óra 30-ig távozók 4 P.
a 3 óra 30 p.-től 4 óra 30-ig távozók 8 P.
a 4 óra 30 p.-től 5 óráig távozók 20 P.
az 5 órán túl távozók 50 P.

A pótdíj a tagok számlájára iratik fel.
Az ellenőrzés céljából kötelesek az ezen idő alatt 

távozó tagok az e célra a ruhatárban k ite tt ellen
őrzési ívet személyesen aláírni.

Az egyes időszakok m egállapítására a lépcsőház 
alján levő óra mérvadó.

A huszárok szigorú kötelessége, hogy az ellen
őrző ívet a távozó tagoknak aláírás végett átnyújtsák.
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Könyvet, folyóiratot, hírlapot, térképet és egyéb 
nyom tatványt a Casinóból elvinni nem szabad.

3 - §•
A Casino helyiségei közül a társalgó-, olvasó-, 

játék- és étterm ek csak a kijelölt célokra használ
hatók.

4- i
Az olvasóteremben és a játékterm ekben kimélő 

csend legyen.
5-

A Casino termei idegen célra és vigalmakra, 
különösen belépti díj mellett, nem használhatók, 
azokban vigalom csak az egylet nevében, vagy az 
igazgatóságnál előre tö rtén t bejelentés után egyleti 
tagok által rendezhető és ez a Budapesten tartóz
kodó egyleti tagoknak tudtul adandó.

6. § .

A Casino étterm ein kívül csak esteli io  óra után 
szabad ételeket felszolgálni. K ivételt képez a bil- 
liárd- és olvasóterem, hol ételek felszolgálása egy
általán tilos.

7- §■
A tagok a Casino bútorai és egyéb felszerel

vényei kímélésére figyelmeztetnek, ennek meg

2 . § .



felelően az első emeleti helyiségekben tilos a pam- 
lagokon és kereveteken való fekvés.

8. § .

Aláírási íveknek körözése a Casinóban tilos. O r
szágos vagy közcélú aláírási ívek az igazgatóság 
engedelmével az e célra kijelölt helyen kitehetők.

9 - §•
A Casino színházi ülőhelyei napi áron bocsát

tatnak a tagok rendelkezésére az elővételi díjnak 
hozzászámításával.

io. §.
A vendégek a tagok minden jogát gyakorolhat

ják, kivéve a színházi jegyek igénybevételét.

n.  i
A közgyűlés határozatait az alapszabályok 19. §-a 

esetének kivételével egyszerű szavazással és egy
szerű szótöbbséggel hozza meg.

Az elnök csak szavazategyenlőség esetén szavaz.

12. §.

A közgyűlés az elnök javaslatára öt tagú szava
zatszedő bizottságot választ.

Az alapszabályok 16. §-ában elrendelt válasz
tásnál a szavazóíveket minden tag a szavazatszedő 
bizottság elnökének személyesen nyújtja át, mely



alkalommal a bizottság két tagja az átadó nevét 
feljegyzi. A bizottság elnöke az íveket az e célra 
szolgáló szekrénybe helyezi.

A szavazatok összeszámlálását a bizottság a sza
vazás befejezte után azonnal eszközölni tartozik. 
Az eredményt a bizottság elnöke a közgyűlés elnö
kének kihirdetés céliából átadja.

13- §.
A választmány a Casino mindazon ügyeiben, 

melyek a közgyűlésnek, vagy az igazgatóságnak 
fenntartva nem lettek, intézkedik és határoz.

Rendelkezik a hivatalnokok kinevezése és el
bocsátása iránt, meghatározza a hivatalnokok és 
szolgaszemélyzet fizetését, mely utóbbiaknak fél
fogadása és elbocsátása azonban az elnök-igazgató 
hatáskörébe tartozik ;

határoz minden olyan nagyobb kiadás iránt, mely 
a költségvetésben felvéve n in cs ; kölcsönök fel
vétele és törlesztése, beruházások és átalakításokra 
vonatkozó szerződések és a készpénzbeli vagyon 
elhelyezése fe le tt ; alkotja és módosítja a házrendet.

14. §.
A választmány minden évnegyedben rendes 

ülést tart, melynek idejéről a választmány tagjai 
meghívók útján értesíttetnek. Szükség esetén a 
választmány ezenkívül is bármikor összehívható.
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A választmány a rendes közgyűlést követő ülés
ben következő bizottságokat választ :

a )  hét tagú pénzügyi bizottságot saját tagjai kö
zül, to v áb b á :

b )  kilenc tagú játékbizottságot,
c )  hét tagú művészeti bizottságot,
d )  17 tagú könyvtári bizottságot.
Az igazgatóság tagjai az összes bizottságokban 

tanácskozási joggal bírnak.
Mind e bizottságok saját kebelükből választanak 

elnököt és jegyzőt. Üléseikről, melyeket a szük
séghez képest, a könyvtári bizottság kivételével, az 
elnök-igazgató hív egybe, jegyzőkönyvet vezetnek 
és azt hozzájárulás végett az igazgatósághoz te r
jesztik be és határozataik csak az igazgatóság 
hozzájárulásával hajthatók végre. Amennyiben ez 
megtagadtatnék, az ügy a választmányhoz fellebbez
hető, mely végérvényesen dönt. Határozathoza
talra legalább három tag jelenléte szükséges.

A könyvtári bizottság üléseit annak elnöke 
tűzi ki.

15- §•

16. §.

A pénzügyi bizottság feladata a következő év 
költségelőirányzatának előkészítése és annak a vá
lasztmány útján a közgyűlés elé terjesztése. Az



igazgatóság a közgyülésileg m egállapított költség- 
vetéshez alkalmazkodni tartozik.

A pénzügyi bizottság továbbá vélem ényt mond. 
esetleg határoz a választmány vagy az igazgatóság 
által e célokból hozzá u tasíto tt ügyekben.

17. §.

A játékbizottság megállapítja, illetőleg a fel
merülő szükségletekhez képest módosítja a m ár 
létező játékszabályokat, eldönti a játék  közben 
felmerülő elvi kérdéseket és szükség esetén a játék- 
pénztárnokot a kellő utasításokkal látja el. Meg
állapítja továbbá a kártya- és egyéb játékdíjakat.

18. §.
Játékjegyekkel (jeton) a kártyadíjakon kívül 

egyéb tartozásokat kiegyenlíteni nem lehet.

19. §.

A művészeti bizottság hivatva van az igazgató
ságnak minden olyan esetben tanáccsal szolgálni, 
midőn űj beszerzések és építkezések aesthetikai el
bírálásáról vagy művészies alkalmak rendezéséről
van szó.

20. §.
A könyvtári bizottság feladata :
a )  a könyvtár és olvasóterem feletti őrködés és 

felügyelet,
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b)  a közgyűlés által megszavazott összeg kere
tén  belül új könyveknek beszerzése és a hírlapok
nak megrendelése,

c )  a könyvkikölcsönzés és a könyvtár közvetlen 
kezelésével megbízott hivatalnok ellenőrzése.

21. §.
M inden fizetést az elnök-igazgató utalványára a 

pénztárnok eszközöl. A pénztárnok köteles havon- 
kint a választmánynak a pénztár állapotát feltün
tető  kivonatát bem utatni.

22 . § .

A Casino vagyonáról leltár készül. A leltárba 
minden szaporulat és hiány az érték feltüntetésé
vel bejegyzendő.

A leltár ellenőrzését az alapszabályok 16. §-ában 
rendelt számvizsgáló-bizottság látja el. A bizottság 
tartozik a leltárt legalább évenkint egyszer ellen
őrizni és a tapasztalt hiányokat kártalanítás iránti 
intézkedés végett az igazgatóságnál bejelenteni.

Ugyanezen bizottság vizsgálja felül és terjeszti 
a választmány útján a közgyűlés elé a pénztárnok 
által összeállított évi zárszámadásokat.

23- §•
A Casino tagjainak tilos a Casino személyzeté

nél hitelt igénybevenni. H a ily eset esetleg mégis



előfordulna, a hitelező tartozik ezt az igazgatóság
nak bejelenteni Az igazgatóság, bármily úton ju s
son is az eset tudomására, az adóst ajánlott levél
ben, térti vevény mellett, tartozásának kiegyenlí
tésére szólítja fel jelen szakasz rendelkezésére való 
figyelmeztetés mellett. H a az adós tartozását az 
intőlevél kézbesítésétől számított 14 nap alatt sem 
fizetné meg, az igazgatóság ezt a választmánynak 
bejelenti, a választmány az adóst minden további 
tárgyalás nélkül a Casino tagjai közül kizárja. Az 
így kizárt tag felvételre többé nem ajánlható.

24. §.

A Casino panasz-, valamint indítványkönyve az 
írószobában a tagok rendelkezésére áll. esetleges 
panaszaik és indítványaik bejegyzése végett.

A panaszkönyv minden választmányi ülésen meg
vizsgálás végett bem utatandó és a sajátkezű alá
írással ellátott panaszok feletti intézkedések és 
észrevételek a panaszok mellé feljegyzendők.

Névtelen panaszok figyelembe nem vétetnek.
Az indítványkönyvbe az egyes tagok által saját

k e z ű ig  írt és aláírt bejegyzések intézkedés végett 
a legközelebbi választmányi ülés elé térj esztendők. 
A te tt intézkedés az indítványok mellé feljegyzendő.
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A  «Széch ényi-a lap» .

A Nemzeti Casino 1922. évi január hó 29-én 
ta rto tt rendes évi közgyűlése egy «Széchényi-alap» 
megalkotását határozta el.

A közgyűlés határozata így szó l:
1. A közgyűlés kimondja, hogy a Széchényi-alap 

megalkotását szükségesnek tartja. Az alap a ('Nem
zeti Casino Széchényi-alapja» nevet fogja viselni.

2. A Nemzeti Casino Széchényi-alapjára a köz
gyűlés az 1922-ik évre megszavaz 50,000 K-t és 
folytatólag évenkint ugyanilyen összeget.

3. A tagok körlevélben felhivatnak, hogy a 
Széchényi-alap megalkotásához vagyoni erejükhöz 
képest hozzájárulni méltóztassanak, egyúttal a 
Casinóban is tétessék ki egy gyűjtőív e célra.

4. Alidon az új tagok felvételükről értesíttetnek, 
az értesítés mellé csatoltassék egy rövid felhívás, 
mely a Széchényi-alap célját és rendeltetését 
ismerteti.

5. Kéressenek fel a tagok, hogy végrendeletük
ben a Nemzeti Casino Széchényi-alapjáról meg
emlékezni méltóztassanak.

6. Alindazok neveit, kik a Nemzeti Casino Szé
chényi-alapjára adakoztak, a Casino évkönyve 
évről-évre közölni fogja és az adakozók neve egy

25- §.



készítendő díszes emlékkönyvben meg fog örökít- 
tetni.

7. Hogy a Széchényi-alapra vonatkozó határo
zatok és rendelkezések feledékenységbe ne m en
jenek, sőt mindig előttünk álljanak, vétessenek fel 
azok a Házszabályokba és az alap állásáról az igaz
gatóság tegyen jelentést a közgyűlésnek,

8. A Nemzeti Casino Széchényi-alapja emberi 
számítás szerint örök alapítvány, ezért annak csak 
kamatai használhatók fel és pedig minden olyan 
nevezetes alkalommal, mely Széchényi nevével, 
működésével, vagy a Nemzeti Casino jelentősebb 
szereplésével összefüggésbe hozható ; elsőízben 
azonban a Casino alapításának 100-ik évfordulója 
alkalmával, vagyis 1927-ben rendelkezne az alap 
.kamataival.



F Ü G G E L É K .

Tudnivalók.
1.

Az egyesület az 1926-ik évben 6 tiszteleti. 684 ren
des, 11 rendkívüli, 16 vendégtagot, összesen tehát 
717 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, amennyiben nem 
életfogytiglani kötelezést vállalt.

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

(volt gr. Cziráky-féle) saját palotájában van. A Casino 
1859-ben jö tt mostani palotájába,* melyet 1871 
május i-ig bérben bírt néh. gróf Cziráky Jánostól s 
ekkor m ent az tulajdonába, és pedig olyképen, 
hogy a Casino a Koronaherceg-u. és Ferenciek- 
tere sarkán állott egyemeletes (Jankovich-féle) 
házat, melyet már előzőleg 154,000 írté rt meg

* Építtette gr. Cziráky Antal Mózes országbíró 1828-ban, 
Hild József építész vezetése mellett.

i
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vásárolt, ezen kétemeletes palotáért elcserélte, 
ráfizetvén a cserére 250.000 frtot.

4 -

A Casinóban, közhatározat szerint, hajdan egy ily 
tartalmú aláírási ív volt kitéve,* melyhez minden tag 
hozzájárulhatott: «Ki testének elpusztultával, mit 
halálnak szoktunk nevezni, nem hiszi egész létének 
elenyésztét, annak utolsó pillanatában, mikor nem 
ritkán nem elég világos a fő, de se kéz, se nyelv nem 
mozognak többé, fölötte kellemetlen érzés lehet vég
akaratának el nem rendelése m iatt övéit, barátait 
vagy csak cselédeit is minden ellátmány nélkül há tra
hagyni. Ez okból mi alólírtak végakaratainkat jó 
eleve el fogjuk rendelni. Minthogy azonban alig 
lehet kellemesebb és megnyugtatóbb érzés egy 
nemes keblű férfira nézve, mint annak biztos 
hiedelme, hogy azon honfitársainktól, kiket éle
tünkben tiszteltünk, becsültünk, holtunk után is 
hosszabb ideig megemlegettetünk, s ily emléke
zések alkalmával felhordott példáink után a jövő
kor gyuladni fog nyomdokaink követésére ott, hol 
azok az erény ösvényét jelölék, ellenben óvako- 
dásra s jobb út választására serkenteni ott, hol 
emberi gyarlóságunknál fogva az igazság körén 
kívül kalandozánk : egyúttal ezennel azt is Ígérjük,

* Az eredeti aláírási ív, fájdalom, évtizedek előtt elveszett 
és csak az évkönyvekben őriztetett meg annak emléke.



hog}' a pesti nemzeti Casino-társaságnak végrendel
kezésünkben egy kis emlékjelet hagyandunk.»1

Eddigi aláírók az eredeti feljegyzés szerin t: Szé
chenyi István,2 Bánffy Pál, Fáy András, Dercsényi Pál, 
Jankovich Antal, Orczy Lajos, W enckheim Béla, 
Pregárd János, Lipthay Béla,3 Szilassy József, W esse
lényi Miklós, Jósika Miklós, Marczibányi Lajos, 
Dessewffy Aurél,4 Baldácsi Antal, Andrássy György,

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

2 Gróf Széchenyi István vég rendeletileg 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 
k i: «hogy a Nemzeti Casino e díszes művű serleget örök 
időkig oly becses kincse gyanánt őrzendi, melyre, mint az 
egylet dicső nevű alapítójának végrendeleti megemlékezésére, 
a késő utódok is hálás kegyelettel fognak tekinteni, továbbá, 
hogy e serleg 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 
évvel halála előtt elkészített végrendeletében megemlékez-
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Benyovszky Péter, W aldstein János,5 Daruváry 
Jankovich Izidor, Földváry Lajos, Földváry Antal, 
Niczky Sándor, Atzél József, Müller Antal, Orczy 
László, Podmaniczky 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

Továbbá megemlítendő, hogy a Casino házvéte
lére aláírt i 200 forintnyi kölcsönöket haláluk esetére

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 arcképet 
ajándékozott a Casinónak. A festmény minden valószínűség 
szerint egy Wallenstein hercegnőt ábrázol.

6 Báró Podmaniczky Gyula megemlékezvén Báró Pod
maniczky Lajos ezen aláírásáról, 1900-ban egy csinos mun
kájú kis antik ezüst serleget adott át a Casinónak «Br. Pod
maniczky Lajos hagyománya» felírással.

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 könyvét hagyományozta a Nemzeti Casino 
könyvtárának.

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

Zichy Henrik gr. egy carrarai márványkandallót aján
dékozott a Casinónak, mely 1871-ben a gallerián helyez-

11
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az intézetnek engedték s ezáltal magukat a tagdíj- 
fizetés kötelezettsége alul életfogytiglan megváltot
ták : Atzél Péter, Almássy Kálmán 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., Podmaniczky 
Frigyes br., Somssich Pál, Széchenyi Béla gr., 
Széchenyi Imre gr., W enckheim Rudolf gr., W o-

tetett el. Zichy Ferraris Bódog gr. pedig egy V. Ferdinand 
király koronázását ábrázoló festményt ajándékozott; a kép 
az írószobában van elhelyezve.

Károlyi István gr. 1878-ban, midőn elsőízben igazga
tóvá választatott, egy díszkaput ajándékozott a Casinónak, 
mely ma is a Kossuth Lajos-utcai homlokzatot díszíti. E kapu 
két nagykárolyi iparosnak : Kinczel János asztalos- és Ősz 
György lakatosmestereknek a műve, kiket a gróf már ko
rábban kiküldött Párisba, hogy a mesterségükben tökélete 
sedjenek; visszaérkeztük után e kapu volt első mesterművük, 
amellyel haladásukat bemutatták.

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

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

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

Vámbéry Ármin egyetemi tanár egy «The Armoury of 
Windsor Castle» című értékes díszművet hagyott a Casinó-



dianer A lbert br., ifj. W odianer Mór br., Zichy 
Bódog gr., Zichy Ferenc gr., Zichy Jenő gr., Zichy 
József gr., id. Zichy József gr., ifj. Zichy Paulai 
Ferenc gr.

Folytatólag a tagdíj fizetéskötelezettsége alul 
2 —2000 forint lefizetése által megváltották m agu
k a t : Zichy Ágost gr. és Zichy Tivadar g r .; Ferenc 
József bragan^ai herceg ő Fensége és Mikes A r
min gróf ezen kötelezettségüket 4800 koronával, 
Somssich A ntal gr., Esterházy Móricz gr., Feste
tics K ristóf gr., Hertelendy Andor, Radvánszky

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 úrhölgy, 
boldogemlékű fivére néh. Halasy Pál tábornok emlékének 
megörökitésére, 1914 május havában egy vörös bársony talap
zaton álló ezüst casette-et ajándékozott a Casinónak, melyet 
fivére, ezredének tisztikarától búcsúemlékül kapott, mikor 
nyugalomba vonult.

Az 1898 ápril 3-án elhúnyt Gorcey Pál gr. egy értékes 
ingaórát (gróf Forgács István műve) hagyott emlékül a 
Casinóra, mely a II. em. vendégszobában helyeztetett el.

Casinónknak van még egy emléktárgya, melynek szár
mazása nincs teljesen felderítve. Ezen emléktárgy egy igen 
szép serleg, mely a Széchenyi és Károlyi grófi családok 
cimereivel 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 
megnyerte, s a nyerő azt a Casinónak ajándékozta.



Béla br., Radvánszky Kálmán br., ifj. Rakovszky 
György, Tisza Lajos gr., ifj. Radisics György és 
Tisza György gr. pedig 10.000— 10.000 koroná
val, végül Fáy Gyula, Gosztony Sándor, Nyáry 
László br. és Rudnay Egyed 25,000 25,000 K-val
váltották meg.

Br. Laffert Antal végrendeletében az általa fize
te tt tagdíjnak (100 forint) 6% -kai 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;

Hogy azonban az ajándékozó ki volt, azt nem sikerült ki
deríteni.

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 Casinónak, melyek a föld
szinti táncteremben nyertek elhelyezést.

Gróf Andrássy Géza 1921-ben egy igen szép 12-es szarvas
agancsot ajándékozott a Casinónak, mely az 1925 május 16-án 
tartott agancskiállitáson az első díjat: aranyérmet nyerte el.

Gróf Teleki Sándor 1924-ben egy abnormisan fejlődött 
vadkanfej-csontvázat, báró Feilitzsch Berthold pedig egy 
14-es szarvasagancsot ajándékozott a Casinónak.

Az 1921-ben elhunyt Gróf Teleki Gyula örökösei atyjuk, 
özv. Gróf Chotek Rudolfné pedig az ugyancsak 1921-ben 
elhúnyt férje emlékét kívánták egy iő-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 Casinónak.



ezen összeg értékpapírokban helyeztetvén el, a 
hagyományozó rendelkezése szerint «Br. Laffert 
Antal alapítványa cím alatt külön kezeltetik és 
kam atai évenkint a Casino pénztárába átvétetnek.

Br. Bésán János végrendeletileg ioo db cs. 
aranyat hagyományozott a Casinónak, mely össze
get 1887-ben történ t halála után örökösei lefizettek.

Az 1888-ban elhúnyt Berényi Ferenc gr. egy db 
1000 frtos Casinói kölcsönkötvényét hagyta a 
C asinóra; 1889-ben a kötvényt a Casino tényleg 
meg is kapta.

Végül Majthényi László br. 104. számú N. Ca- 
smói 1000 frtos kötvényét halála esetére a Casinó
nak adományozta, fenntartván 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.

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



A nemes Gróf chinai tanulm ányútjában 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 
arcképét a Casino részére megfestetni rendelte» — 
nagynevű atyja arcképének megfestését magára 
vállalta, s a Benczúr Gyula festménye után Knop 
Imre által megfestett életnagyságú képet az 1899. 
év tavaszán a Casinónak ajándékozta ; a kép a 
Széchenyi-teremben nyert elhelyezést.
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O T V E N H E T E D IK  LAKOM A.

( H A T V A N E G Y E D I K  E M L É K B E S Z É D )

1926 évi február hó 7-én.

Szónok : B e r z e v i c z y  A l b e r t .

Főméltóságú Kormányzó U r !
K irá ly i Fenségek!
Tisztelt Uraim !

A gróf Széchenyi István első nagy hazafiúi te t
tének, az Akadémia megalapításának századik év
fordulója a m últ ősszel a legnagyobb magyar 
emlékének az újabb időben szinte páratlan arányú 
ünneplésére szolgált ind ítéku l; s m ert a mi hagyo
mányos emléklakománk ezúttal amaz ünneplés 
utóhangjának jellegét ölti, talán e vonatkozás indí
totta Casinónk vezetőségét arra, hogy ez alkalom
mal az emlékserleget az én kezembe adja.

Mélyen érzem a feladat nehézségét, úgy mint 
bizonyára összes elődeim e helyen hazánk gyászos 
összeomlása óta, midőn a Széchenyi emlékének 
idézésével lelkeinket föl kell emelnem a jelen 
siralmai, gondjai, megaláztatásai mélyéből ama 
nagy nemzeti célok verőfényes magaslatai felé, 
amelyekért Széchenyi élt, küzdött és dolgozott.

Casinónk hagyománya az, hogy ezen az emlék
napon nagy alapítónk szellemének kisugárzásaival
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igyekszik megvilágítani az utat, melyen haladnunk 
kell, miközben természetszerűen érvényesül a törek
vés : bebizonyítani azt, hogy Széchenyinek utolsó, 
kétségbeesett te tte  nem lehet cáfolata egész éle
tének s hogy nekünk törhetetlenűl hinnünk kell 
abban, amiben a legnagyobb magyar életének, 
munkásságának tanúságai szerint hitt.

Haj, de ez sohasem volt oly nehéz, m int most, 
amikor átéljük mindazt, sőt még sokkal rosszabbat 
annál, ami elől Széchenyi a halálba látszott m ene
külni.

Es m égis: egy egyéni élet, bármily becses legyen, 
válhatik egy kétségbeesett perc áldozatává, ha az, 
aki éli, célját nem találja többé a fö ldön ; egy 
nem zet életét eldobni, saját fiai sincsenek jogosítva, 
aziránt még kétségbeesniök sem szabad, amint hogy 
Széchenyinek legutóbb fölfedezett utolsó naplói 
semmi tám pontot sem nyújtanak arra, hogy ő nem 
a saját, hanem nemzete sorsa iránt esett volna 
kétségbe, amikor érte elviselt m ártirium ának ön
kezével vetett véget.

Az örök város, Róma falaihoz fűződő keresztény 
legendák közt legmegindítóbb az, amely Péter 
apostol vértanuságának előzményeit regéli el. E sze
rin t őt, kit m int Róma első püspökét és Krisztus 
földi helytartóját a Nero alatt megindult keresz
tényüldözés halálra keresett, megszállotta a ragasz
kodás az élethez s m egkísérlette éjnek idején
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elmenekülni a városból. Es amikor m ár Róma 
kapuján túl, a via Appia kezdetén haladott, egy
szerre sugárzó fényalak tűnt eléje : Krisztus a 
töviskoszorúval fején, nehezen hurcolva vállán a 
keresztet, közeledett a város kapuja felé. Az agg 
apostol leborulva m estere előtt, könyörögve kérdé : 
«Quo vadis domine?» Mire Krisztus szomorú, 
szemrehányó tek in tettel válaszolt: «Vado Romám, 
iterum crucifigi!» «Rómába megyek, hogy még 
egyszer keresztre feszítsenek.»

Péter följ aj dúlt, m egértette a szemrehányást. 
Ügy é rz é : inkább haljon meg ő egyszer, m int 
Jézus m ásodszor: megfordult, visszatért Rómába 
és kiszolgáltatta magát Nero poroszlóinak.

Vájjon nem látjuk-e mi is balsorsunk éjében és 
szorongattatásai közepeit megjelenni előttünk mes
terünk intő- képét, a Széchenyi véres alakját, 
amely kérdezni látszik tőlünk, hogy új vértanusá- 
got várunk-e tőle, hogy el nem m ulasztottuk-e azt, 
amire ő bennünket a haza iránt életével és halá
lával kötelezett ?

Valóban nincs nemzet, melynek megmaradt fiait 
a véráldozatok olyan hecatombéi köteleznék a haza 
önfeláldozó szolgálatára, m int bennünket.

Elkezdve azokon az őseinken, akik nagyrészt 
vérrel szerezték és tarto tták  meg a hazát, folytatva 
azokon, kiket az évszázadok háborús viharai, a 
félhold előnyomulása, a kereszténység védelme



követelt áldozatul; idesorolva azokat, kiket szabad
ságunk, jogunk védelmében a zsarnokság küldött 
vérpadra, vagy kényszerített rá, hogy mint bujdo
sók hónukért égő lelkűket idegen földön leheljék 
k i ; a legutolsó szabadságharc áldozatait, a haza- 
fiúi lelki tusa elesettje it: Széchenyit és Teleki 
L ászló t; és v ég ű i: mindaz a megszámlálhatatlan 
hős magyar, kit az utolsó világháború iszonyai 
a Doberdo sziklái közt, vagy Litvánia és Volhinia 
síkjain, vagy' a Balkán szakadékai közt, vagy a 
hazai határ utolsó védelmében pusztítottak el, azok 
is, a kik az összeomlást kísérő forradalmi orgiák 
áldozatai le t te k : ők mind, mind ezért a hazáért, 
értünk haltak meg, m eghaltak abban a hitben, 
hogy halálukkal hazájokat váltották meg a vég
romlástól . . . .

És mitől váltották meg ? A vereségtől, bukástól, 
a m egcsonkíttatástól, kifosztatástól, a megalázta
tástól nem. Mitől váltották meg, ha nem attól az 
eredendő átoktól, hogy soha kellő időben egye
sülni és összetartani nem tudtunk, hogy m int 
Széchenyi mondta «a magyarnak m indenkor s 
most is legnagyobb ellensége a magyar.»

Pedig mily könnyű volna a megváltás e m űvét 
megvalósításul ju tta tn i. Bennünket a mi megszám
lálhatatlan nemzeti vértanúink elsóhajtott lelke és 
k iontott vére nem arra kötelez, amire Péter apos
to lt a Róma előtti éjjeli találkozás emlékeztette,
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hogy halálunkkal tegyünk hitvallást hazánk mellett; 
nekünk nem meghalnunk, sőt ellenkezőleg, élnünk 
kell a hazáért, de valóban érte élnünk ! Ha már 
áldozataink vére nem m enthette meg hazánkat 
a bukástól, sarjadjon legalább belőle a hazafiúi 
erények új, dús termése, mely újra feltámaszthatja a 
hazát, — m ert m int Széchenyi mondta «csak 
magunkban a hiba, de egyszersmind magunkban 
is a feltámadási erő !»

A döblingi rem ete Blick-jében, hazafiúi elkesere
dése e m onumentális kitörésében a rajtunk az 
osztrák absolutismus által elkövetett igazságtalan
ságokat így je llem ezte : «Mi azt állítjuk, hogy 
velünk legigazságtalanabbul, legszívtelenebbül, leg
gyalázatosabban bántak és meg vagyunk róla győ
ződve, hogy a nemesis szabadságunk, nem zetisé
günk, testvéreink gyilkosait előbb-utóbb el fogja 
érni. i)

Hát vájjon milyen menydörgő szavakat talált 
volna az ő hangja, ha azt az igazságtalanságot és 
kegyetlenséget látta  volna, amelyet rajtunk a 
világháborút befejező úgynevezett békekötések el
követtek és tapasztalta volna akkor saját szavainak 
keserű igazságát, hogy «az egész világon nem érez 
velünk senki.»

És nekünk az elszenvedett igazságtalanság tuda
tával szívünkben, tönkretéve, lefegyverezve, ellen
ségektől környezve, az áldozataink iránti köteles-
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ségtől m egterhelve kell m egtalálnunk azt az ön
uralmat, azt a higgadtságot, de azt az önérzetet, 
erélyt és bátorságot is, amely a hazát merész 
kockázatok és kalandok nélkül egy jobb jövő 
révébe vezesse.

Valóban magyar nemzedékre még nem mért oly 
súlyos feladatot a sors, m int a jelenlegire és magyar 
nemzedékről még nem föltételezett akkora ember- 
fölötti erőt, am ekkorát tanúsítania kell a jelenle
ginek, ha e feladatának meg akar felelni.

Az 1848-iki forradalom idejében mondta Petőfi 
egy barátjának: «A korszellemnek nincs szüksége 
most boldog emberekre.» A mi nemzedékünk iga
zán nem boldogságra született, csak arra, hogy a 
lemondásban és önmegtagadásban mutassa meg 
hősiségét s abban a zarándoki komolyságában és 
buzgóságában, melyet Széchenyi annyi joggal han
goztatott.

Eis vájjon látjuk-e helyzetünk szörnyű komoly
ságában ezeknek a hozzámért erényeknek fölül- 
emelkedését ? Sajnos, inkább csak dicsérendő kivé
telek gyanánt. Egészben véve a nemzettörzs tagad
hatatlan romlatlansága m ellett mégis kiterjedt 
jelenségekben látjuk a közerkölcs ijesztő hanyat
lását, amelyet a háborús korszak elvadulásai, az 
erőszak diadalainak rossz példája nemileg menthet, 
de nem igazolhat; látunk könnyelmű élvhajhásza- 
tot. látunk végzetes fogalomzavart a megenged-
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hetőnek és meg nem engedhetőnek határaira nézve, 
látunk bűnös játékot a legszentebb eszményekkel 
és jelszavakkal, látjuk azt a tomboló örömet, mely 
kitör mindig, valahányszor valamit, amit a régi 
erkölcs tilto tt és megbélyegzett, átm inősíthetünk 
érdemmé, sőt erénnyé, és látunk mindenekfölött 
határtalan, ádáz gyűlöletet magyar és magyar között.

Ily jelenségekkel szemben, ha az utolsó órában 
meg akarjuk m enteni a hazát, amelyért Széchenyi 
élt és halt, össze kell fognunk, össze kell tartanunk 
abban, hogy a nemzet testéből kérlelhetetlen szigor
ral kiirtsuk a bomlasztó rákfenét, ellenben annak 
minden egészséges, becsületes, a haza iránt hű 
elemét egyesítsük, pártpolitikai, faji-, vallási- és 
osztálykülönbségektől eltekintve, a nemzetfeltámasz
tás egyetlen, nagy, szent feladatának szolgálatában.

Idézlek Széchenyi I s tv á n ! támadjon fel a Te 
szellemed közöttünk, légy nem másodszor vérta
núja, hanem másodszor újraterem tője hazádnak. 
Legyen a Te feltámadásod hazád feltámadása, mert 
a nemzetnek, mely Téged szült, halhatatlannak 
kell lennie, m int ahogy benne halhatatlan lesz és 
áldott a Te em lékezeted!





A NEMZETI CASINO

PÉNZTÁRI KIMUTATÁSA
1 9 2 6 .





•79

Bevételek az 1^26-ik évben.

Értékpapír Készpénz
K

I. Az 1925. évi marad
vány ........................ 78,800 42.223,700

II. Tagdíj- és drágasági
pótlék-hátralékok . . — 8.454,000

III. Az 1926. évi tagdíj- és
drágasági pótlékok. — 850.645,800

IV. 1926-ban felvett új
tagok .......................  —■ 29.665,500

V. Vendégtagok............... — 26.000,000
VI. Vendég........................  — 750.000

VII. Lakbér jövedelmek és
adómegtérítések . . .  — 147.831,600

VIII. Kártyadíjak ...............  — 1,057.504,000
IX. Tekedíjak....................  — 4,000
X. Étkezőkabinok............. — 12.220,000

XI. Színházjegyek elővételi
d í ja ........................... — 490,500

XII. Fürdőszobák..............  — 230,000
XIII. Pénzkészletek gyümöl-

csöztetése.................  — 54.192,400
XIV. Éjjeli szolgálati pót

díjak ......................... — 384.880,000
XV. Telefonbeszélgetési

díjak megtérítése . . — 21.380,000
XVI. Rendkívüliekből......  — 506.330,100

Összesen . . . .  78,800 3,142.801,600

I.

12
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Kiadások az 1926-ik évben.
Értékpapír Készpénz

K
I, Tiszti fizetések és

lakbérek.............  — 213.076,800
II. Szolgaszemélyzet fi

zetése, lakbére és
éjjeli d í ja i .........  — 482.081,500

III. Szolgaszemélyzet ru
házata ...............  — 41.371,500

IV. Komornok házi ki
adásai ................. — 2.705,300

V. Hirlapok és folyó
iratok ................. — 35.476,000

VI. Könyvtár gyarapítá
sára ....................  — 36.724,700

VII. írószerek és papiros — 11.581,900
VIII. Villanyvilágítás.... — 180.072,900

IX. Fa, szén, koksz és
légszeszfűtés . . . .  — 200.747,800

X. Kártyák és hozzá
valók................... — 25.248,700

XI. Vízdíj ..................  — 17.947,300
XII. Adók és illetékek. . — 705.191,900

XIII. Épület és felszerelé
sek karbantartása — 391.621,200

XIV. Szoba- és ablaktisz
títás....................  — 28.987,000

XV. Telefon.................  — 40.163,400
XVI. Nyomtatványokra. . —_____ 13.995,000

Átvitel.........  — 2,426.992,900

II.
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Értékpapír Készpénz
K

Áthozat. . . — 2,426.992,900
XVII. Beruházások és szer

zemények .........  — 105.273,400
XVIII. Munkásbiztosítás. . . — 44.062,400

XIX. Törvénykezés és le
velezés...............  — 8.119,000

XX. Operaháznak........  — 5.100,000
XXI. Nemzeti Színháznak —- 2.040,000

XXII. Nyug- és kegydíjak —• 57.480,000
XXIII. Épület- és felszerelé

sek biztosítása .. — 11.526,600
XXIV. A nyugdíjalapra . . .  — 21.069,000
XXV. Jótékony- és kultúr-

célokra............... — 229.895,000
XXVI. Mosás...................  — 81.768,000

XXVII. Borok vételére . . . .  — 24.432,000
XXVIII. Törölt tagdíjak . . .  — 3.841,500

XXIX. Vegyesek .............. — 58.501,400
Összesen. . . .  — 3,080.101,200
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1926 december 31-ig maradt hátralékok.

III.

Értékpapír Készpénz
K

Az 1926. évi tagdíj- és drága
sági pótlékokból................. — 9.676,700

Házbérekből..........................  — 27.546,000
Összesen — 37.222,700

Összehasonlítás.

Az 1926. évi összes bevétel . 78,800 3,142.801,600 
Az 1926. évi összes kiadás. . . — 3,080.101,200
Az 1927. évre átviendő

maradvány ........................  78,800 62.700,400

azaz Hatvankettőmillióhétszázezernégyszáz korona 
készpénz és értékpapírokban 78,000 K n. é. 4 I/2%-os 
Magyar Általános Takarékpénztár-záloglevél — és 
3400 K n. é. 4%-os Temesbégavölgyi vízszabályozó
társulati kölcsönkötvény.
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FÜGGELÉK.

I.

Br. Laffert Antal alapítvány.

Ezen alap állaga az 1925. év végén volt 3,435 K. 
Minthogy kiadás az 1926. évben nem volt, az állag 
az 1926. év végén ugyanannyi.

II.

Nyugdíjalap.

a) B e v é te l  :
Készpénz

kor.
Érték
kor.

A z  1925. évi maradvány 
A Casino hozzájárulása __ __ 
Időközi kamat és egyéb be

szolgáltatásokból 
Tisztviselők és személyzet já

rulékaid __ _ _

38.139.000
21.069.000

3.683,900

21.069.000

309-35°

Összesen ___ 83.960,900 309,35°

b) K i a d á s  :

Levonva a kiadásokat __ _  _ 260,900 1 ~  •
Az alap álladéka az 1926. év 

végén 83.700,000 309,350
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Széchenyi-alap.

a) B e v é t e l  :

Készpénz
kor.

Az 1925. év i m a rad v án y  
T h ó tt G ábor adom . 500,000 K 
B. K ende G yörgy adom . 300,000 « 
A C asino adom ánya  218.225,000 «

10.528,826

219.025,000
B an k k am ato k  „  „  .... .... „  .... 
R észvények  osztalékából« eladásából „  .... „  _

I-347-32I
980,400

4.050,000

Ö s s z e s e n .... „ 235-9 3 G547

b) K i a d á s :

13 d b  H ite lb an k  részv. v é te le  3.651,934 
B an kk iadások  _  __ „  .... 129,6x3 3-78i,547
Az a lap  á lladéka  az év végén 232.150,000 

készpénz és 50 d b  M agyar Á lt. 
H ite lbank-részvény .
B udapest, 1926 decem ber 31-én.

I l k  M i h á l y  s. k.
titkár-pénztárnok.

A ló líro tt szám vizsgáló-b izo ttság  ezen szám adásoka t 
m egvizsgálván, az egyes té te le k e t a  kezelési k ö n y v ek 
kel és szám adási o km ányokkal összehasonlítván , az 
összes szám adásoka t rendben  ta lá ltu k  és a  fe lm en t
v én y t I lk  M ihály titk á r-p é n z tá rn o k  ú r részére m eg
a d n i javaso ljuk .

B udapest, 1927 ja n u á r  15-én.

B á r ó  L i p t h a y  B é l a  s. k. 
G r ó f  D e s s e w f f y  I s t v á n  s. k.

bizotts. tagok.

P e t h e ő  R i c h á r d  s. k.
bizotts. elnök.



Előirányzat az 1927-ik évre.

AJ
B e v é t e le k  :

Pengő
1. 655 rendes és külföldi ta g  tagd íja

á 150 pengő ................................... 98,250
I I .  V en d ég tag o k : 12 ä 200 pengő . . 2,400

I I I .  Ű j tag o k  felvételi- és ta g d íja  és
pedig  :
10 ta g  ä 250 +  200 pengő =  450 
pengő ................................................. 4>5°°

IV . V endégek 4 á 25 pengő ................... 100
V. L ak b érek  ..........................................  22,288

V I. K á r ty a d íja k  ................    72,000
V II. É tkező  kab in o k  ..............................  800

V III . S zínházak  helyb iz to s ításábó l . . .  40
IX . F ü rd ő szo b ák  u tán  ......................   24

X. Pénzkészle tek  gyüm ölcsöztetése . 3,000
X I. É jje li szo lgálati p ó td íjak  ............  16,000

X II . Telefonbeszélgetések m egtérítése  1,440
X II I .  R endkívü liekből ............................  100

Ö ssz e se n .......................  220,942

B)
K iad ások  :

1. T iszti fizetések és lakbérek  ............ 16,280
II . Szem élyzet fizetése, lakbére  és éjje-

lezési d íja  ........................................ 36,000
I I I .  Szem élyzet ru h á z a ta  .....................  4,000
IV. K om ornok  házi k iadásai ..............  200
V. H írlap o k  és fo ly ó ira to k ................. 3,200

V I. K ö n y v tá r  g y a r a p í tá s á r a ..............  2,400
V II. író szerek  és pap iros ...................... 1,000

V III . V illa n y v ilá g ítá s ....................... . . . . 16,000
Á tv ite l.......... 79,080

i 8 5
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Pengő

Á th o z a t......... 79,080
IX . F a , szén, koksz és légszeszfütés . . . 19,200
X . K á r ty á k  és hozzáva lók  ................  1,600

X I. V ízdíj ................................................... i .4 5 °
X II . A dók és ille ték ek  ...........................  48,800

X II I .  É p ü le tek  és felszerelések k a rb a n 
ta r tá s a  ............................................... 19,200

X IV . Szoba- és a b la k t is z tí tá s .........  2,400
X V. T e le f o n ................................. - .............  2,600

X V I. N y o m ta tv á n y o k ...................... 1,200
X V II. B eruházások  és szerzem ények  . . . .  8,000

X V III . M u n k ásb iz to s ítá s ......................  3.200
X IX . T örvénykezés és levelezés .............  500

X X . O peraháznak , 3 jegy  fe n n ta r tá sá é r t 410
X X I. N em zeti Színháznak , 2 jegy  fen n 

ta r tá s á é r t  ..........................................  165
X X II . N y u g -é s  k e g y d í ja k r a ............. 4,735

X X II I .  É p ü le t és felszerelések b iz to sítá sa  960
X X IV . Jó té k o n y -é s  ku ltu rcé lo k ra  ............ 1,200

X X V . Mosás ..................................................  6,640
X X V I. V egyesek .............................................. 4,800

X X V II. A lk a lm azo ttak  ú jév i a já n d é k a . . .  . 4,000
X X V III . A n y u g d í ja la p r a ......................  1,800

X X IX . E lőre  nem  l á t h a t ó k r a . 7,500
Ö ssz e se n ............ 219,440

Ö s s z e h a s o n l í t á s  :

B evéte lek  összege .................................................  220,942
K iadások  ö s s z e g e ............................................ .. . . 219,440

R em élhető  m arad v án y  . . . 1,502
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