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(Budapest, V. kerület, Vigyázó Ferenc u. 6. Telefon: 473-5617)
A XIX–XX. század fordulóján rendkívüli népszerségnek örvendtek a nagy példányszámban, kis névértékben kibocsátott nyeremény- és sorsjegykölcsönök, melyekbl
a Budapesti Szegénysorsú Tüdbetegek Sanatórium Egyesület 1904. évi nyereménykölcsönét mutatjuk be.*
1901 novemberében kezdte meg mködését Budakeszi határában az Erzsébet
királyné nevét visel tüdbeteg szanatórium.
Az 1898-ban alakult egyesület hívta életre, amely els céljául Budapest közelében
vagyontalan tüdbajosok részére felállítandó gyógyintézet létesítését tzte ki.
A szükséges anyagi eszközöket közadakozásból igyekeztek elteremteni, de az
országos gyjtés nem fedezte a cél megvalósítását.
A kormány a törvényhozás felhatalmazását kérte az egyesület részére nyereménykölcsön kibocsátása tárgyában, mely 1904. augusztusban törvényerre is emelkedett.
Ebben Lukács László pénzügyminiszter felhatalmazást kapott arra, hogy az Egyesületnek 3 millió korona névérték, egyenként 5 koronáról szóló nyereménykötvény
kibocsátására adjon engedélyt.
Ennek értelmében kibocsátásra került 600 ezer darab, egyenként 5 korona névérték kötvény, melyet október 7-én vezettek be a tzsdére.
A sorsjegykölcsön népszerségének és a nemes célnak köszönheten az árfolyam
napokon belül emelkedni kezdett, év végére már elérte a 9 koronát is.

* Az Egyesület vezet tisztségviseli között elnöki minségben találjuk Batthyány Lajos grófot
(1860–1951), id.Andrássy Gyula vejét, Gyr és Gyr vármegye fispánját, az 1848-as kormány miniszterelnökének unokáját is.
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Zászlóhajtás Batthyányért
„Kétszáz éve született az a frend politikus, aki 41 éves korában az ország els miniszterelnöke lett, s másfél év múlva a császár hadseregének
katonáinak sortüze végzett vele. Az ítélet koncepciós pör eredménye
volt, a kivégzés elre eldöntött politikai gyilkosság.” (Urbán Aladár)
„Az elkel nagyúrral nem volt könny a kortársaknak sem személyes
kapcsolatot tartani. Kimért viselkedését sokan érezték-értelmezték
ggnek, s ebben bizonnyal volt is némi igazság.” (Dobszay Tamás)
„Mindenki tudta és érezte tehát 1848 tavaszán, hogy a katonaság, a
hadsereg kérdése talán a dinasztia és birodalmi kormányzat legérzékenyebb pontja, ennek feszegetése, bolygatása elre látható összeütközésekhez vezethet.” (Pelyach István)
„A napirendi témákra való felkészülés során a vezéreknél tartott értekezleteken azt is megbeszélték, hogy a sorban felszólaló ellenzéki szónokok milyen érvekkel, milyen gondolatokkal vívjanak meggyzdésük
mellett.” (Csorba László)
„A Batthyány-kormánynak már megalakulása után szembe kellett néznie az erdélyi unió körül csoportosodó problémákkal, amelyeknek több
elágazása és csomósodási pontja volt.” (Egyed Ákos)
„Batthyány pere tehát egyedi az 1849–1850. évi magyarországi megtorlás
történetében. A nyílt és nyers politikai bosszú megnyilvánulása volt, megellegezett bnösséggel és elre eldöntött ítélettel.” (Hermann Róbert)
„A menet eleje már ment be a temetbe, a vége pedig még jött ki a
templomból: állítólag kétszázezer ember vett részt a menetben, csaknem annyi, mint ahány lakosa az akkori Pestnek, Budának és Óbudának
együttesen volt.” (Katona Tamás)
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