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J  =  császári királyi kamarás, 
b. — báró. 
gr. — gróf. 
ifj ifjabb.
r. iendszcrinti v a g y  rendes,
tan. — tan icsos.
vár. — vármegye v a g y  vármegyei.

Jegyié*. Ha valamellyík részes’ neve nem jól 
volna nyomtatva , méltóztassék azt a’ jegyzővel jö
vendőbeli mcgigazitá8 végett közleni.

Hü VIDITÉSEK MAG YA RÁZ ATA.



A.
Ágoston József, táblabiró ’s ügyvéd.
Aigner Ferencz, kereskedő.
Almásy Aloiz gr., t .
Almásy Dénes gr.
Almásy Gedeon, Heves várm. első alispán.
Almásy György g r., cs. kir. felhadnagy.
Almásy János, táblabiró.
Almásy József (idősb), sz. István rend kö- 

zépker., val. tit. tan., Gömör várm. fő
ispán , ’s a" főtörvényszék közbirája.

Almásy József (ifj,), táblabiró,
Almásy Móricz gr., helytartósági tan.
Almásy P á l, Heves várm. aljegyző.
Almásy Vincze.
Almay Rudolf, táblabiró.
Amadé Tadde gr., J , val. tit, tan ,, ’s udv 

hangászgróf,
Amadé Victor gr., !f,
Ambrózy György, Temes várm. főszolgab.
Andrásy György gr., ? ,  Gömör várm. fő- 

ispáni helyettes, a’ magy, tud, társaság 
igazgató ’s tiszt, tagja.

1 *
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Andrásy János, tiszt, kanonok ’s esperes.
Andrásy József, helytartósági tan.
Andrásy Káról gr.
Andrásy Mihál, táblabiró ’s uradal. igazgató.
Appel József, táblabiró ’s uradal. felügyelő.
Appiano József, nagykereskedő.
Apponyi Antal gr., aranygyapjas, sz. István 

ap. kir. rend, a’ toscanai sz. József, ’s a’ 
pármai sz. György rend nagy- ’s cs. Leo
pold rend közép keresztese, val. tit. 
tanácsos, f , és nagykövet Párisban.

Atzél Antal, udv. tan. ’s Békés várm. föispáni 
helyettes.

Atzél János, táblabiró.
Atzél József, f , cs. kir. százados, és moszka 

Wladimir rend vitéze.
Atzél Sándor, táblabiró.
Augusz Antal, Tolna várm. tiszt, főjegyző.
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B.
Bajzáth György, kir. tan.
Bajzáth József, táblabiró.
Bajzáth Rudolf, táblabiró és Fiume városa 

’s kerületének patric. tan.
Baldacci Antal b. (idősb) sz. István kir.

rend nagy-keresztes vitéze, val. tit. tan. 
Baldacci Antal b.
Bállá Károly, cs. kir. alezredes.
Baloghy Elek, táblabiró.
Bánífy Pál b.
Baranyay Gáspár.
Baranyay Zsigmond, táblabiró.
Bárczay Mihál, táblabiró.
Barkóczy János gr.
Barkóczy László b., székesfehérvári püspök. 
Barkóczy Zsigmond b.
Bartakovics Auguszt, táblabiró.
Bartosságh József, táblabiró.
Battha József, táblabiró.
Batthyány Fülep herczeg, Leopold cs. rend 

közép keresztese, t , val. tit. tan., Vas 
várm. örökös ’s valóságos főispán, a’ 
magyar tud. társaság igazgató tagja.
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Batthyány Gusztáv gr., t .
Batthyány István gr. (idősb) f . 
Batthyány Iván gr., több jeles rend vitéze, f . 
Batthyány Káról gr.
Batthyány Kazimir gr.
Batthyány Lajos gr.
Batthyány László gr.
Bedekovics Lajos b., ? ,  val. tit. tan.,m. kir.

másod alkanczellár, ’s Kőrös várm. főisp. 
Beniczky Ádám, táblabiró.
Benyovszky Péter, táblabiró ’s ügyvéd. 
Benyovszky Zsigmond gr.
Berchtold Antal gr., ? .
Berényi Aloiz gr.
Berényi Antal gr., vágujheljú prépost. 
Berényi Lajos gr., f , ő cs. kir. fensége 

J ó z s e f  főherczeg ’s nádor kamar. 
Bernrieder József, táblabiró.
Bertha Sándor, táblabiró, ügyvéd ’s a’ magy.

tud. társaság lev. tagja ’s ügyésze. 
Bethlen Ádám gr., t .
Bethlen Domokos gr., f .
Bezerédy István, táblabiró.
Bezerédy Miklós, táblabiró.
Bézsán Mihál, táblabiró.
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Bézsán N. János b.
Blaskovics Bertalan, táblabiró.
Bodonyi Rókus, ügyvéd.
Bogyay Miklós, táblabiró.
Bohus János, táblabiró.
Bolza József gr. (idősb]).
Boronkay János, kir. tan. ’s k. táblai küzbiró. 
Borsody András, táblabiró ’s pesti választott 

polgár.
Bourbon Káról Lajos, Luccai uralkodó hczg. 

spanyol infans.
Brauer József, orvosdoctor, szülészmester, a: 

m.kir. eg)etemben nyilv. rendkiv. tanító, 
a' pesti orv. kar tagja, és Rest városa orv. 

Breczenheim Alfonz hg , f , cs. kir. őrnagy. 
Breczenheim Ferdinand h g , t .
Bruckenthal Mihál b.
Brüdern Antal b., cs. kir. felhadnagy. 
Brüdern Lajos b.
Bujanovics Eduard, táblabiró.
Bujanovics Sándor, táblabiró.
Burgmann Káról, pesti választott polgár 

’s nagykereskedő.
Buttler János gr., f .
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Cebrian Ferencz gr.
Chotek Ottó gr.
Christen Lajos, ügyvéd.
Clam-Gallas Eduard g r ., f , ’s alezredes.
Coburg (Szász Gothai) Ferdinánd hg , M. 

Theresia rend közép keresztese, moszka 
szent György 4dik, burkus veres Sas lsö 
osztályi, szász Korona, ’s hanoverai Guelf 
rend vit. ’s n. keresztese, önnevü huszár 
ezred tulajdonosa, cs. kir. tábornagyi 
helytartó.

Csáky Antal Brúnó gr., t , Szepes várm. 
örökös főispán.

Csáky Antal Vincze g r . , f , Szepes várm. 
örökös főispán.

Csáky György gr., Szepes várm örökös fóisp.
Csáky Imre gr., ? ,  Szepes várm örökös föisp.
Csáky József gr., f ,  Szepes v. örökös főisp.
Csáky Káról gr., í , Szepes várm örökös és 

valóságos főispán.
Csáky Sándor gr., t , Szepes v. örökös főisp.
Csapó Dániel, táblabiró.
Csapó Vilmos, táblabiró.
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Csapody P ál, táblabiró.
Csausz Márton, orvosdoctor és a’ magyar 

kir. tud. egyetemnél tanító.
Csekonics János, táblabiró.
Csepcsányi Tamás , táblabiró.
Csernovics Péter Qfj.), táblabiró.
Czigler Antal, táblabiró ’s ügyvéd.
Czindery László, táblabiró.
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D.
Darvay Ferencz, Szatmár várni, főszolgabíró. 
Dercsényi János b ., cs. kir. közöns. udvari 

kincstári tan.
Dercsényi Káról, táblabiró.
Dercsényi Pál b.
Dessewffy Aurél gr., helytartósági tiszt. tan.

’s a’ magy. tud. társ. levelező tagja. 
Dessewffy Emil gr.
Dessewffy Marczel gr.
Dessewffy Sámuel gr.
Dietrich József b., würtembergi érdemrend 

köz. keresztese.
Döbrentei Gábor, táblabiró, budai kerületi 

első helyettes tartománybiztos, ’s a' magy. 
tud. társ. rendes tagja.

Döring József, nagykereskedő.
Döry Imre, táblabiró.
Döry Miklós, táblabiró.
Draskovics György gr.
Draskovics Káról gr.
Draskovics Sándor gr., aranysarkantyús vit. 
Dubraviczky Simon, Pest várm. első alispán. 
Dumscha Demeter (ifj.), nagykereskedő.



11

E.
Eckstein Fridrik, orvosdoctor.
Eckstein Rudolf, Pest várm. szolgabiró.
Edelsbacher Mátyás, ? ,  szardíniái Móricz ‘s 

Lázár rend vitéze, ’s general őrnagy.
Eggenberger Ferdinand, könyváros.
Eötvös Dénes b.
Eötvös Ignácz b ., f , val. tit. tan., magyar

országi tárnok, helytartósági tan., a’ fő- 
törvényszék' közbirája, Sáros várm. fő
ispán.

Eötvös József b., az eperjesi kerületi tábla 
ülnöke, ’s a' magy. tud. társ. tiszt, tagja.

Eötvös József ,kir. ügyigazgatói ügyvéd ’s 
táblabiró.

Erdödy János g r., Varasd várm. örökös 
főispán és főispáni helyettes, magyar kir. 
helytartósági tanácsos.

Erdödy Kajetán gr., f , Varasd várm. örökös 
főispán.

Erdödy Sándor g r . , f , Varasd várm. örökös 
főispán.

Ernuszt József, táblabiró ’s urad. igazgató.
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Esterházy György gr., (ifj.), f , a’ cs. követ
ség mellettese Nápolyban.

Esterházy József gr., f , a’ franczia Becsü
let-seregi r. tisztje, ’s a’ siciliai Ferdinand 
rend köz. kereszt.

Esterházy Káról gr., f , Tolna várm. főispán.
Esterházy Kazimir gr., f .
Esterházy Mihál gr. (idősb), t , cs. kir. 

Leopold rend vitéze.
Esterházy Mihál gr. (ifj.), í , sardiniai Mó

ricz ’s Lázár rend vitéze.
Esterházy Miklós gr. (ifj.), f .
Esterházy Miklós hg.
Esterházy Móricz gr., f , a’ cs. nagykövetség 

mellettese Francziaországban.
Esterházy Pál h g , aranygyapjas vitéz, sz. 

István, ügy szinte angol Bath, orosz sz. 
András, burkus fekete sas és hanov. Guelf 
rendek nagykeresztese, val. tit. tan., f , 
Sopron várm. örökös ’s valós, főispán, 
és nagykövet Londonban.

Esterházy Pál g r., f .
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F.
Fabricius József, kereskedő.
Fábry János, táblabiró.
Farkas Káról, ügyvéd.
Fasko József, kir tan. ’s aranysarkantyús 

vitéz.
Fáy András, táblabiró ’s a’ magyar tudós 

társaság tiszt, tagja.
Fáy György, Pest várm. fószolgabiró. 
Fechtig Káról b.
Ferdinandy Ignácz, pesti választott polgár. 
Festetics Ágoston, ? .
Festetics Albert János g r . , val. tit. tan ., ? ,  

cs. kir. százados, és ő cs. kir. fensége 
J ó z s e f  föhczg’s nádor főudvarnoka. 

Festetics Benno gr.
Festetics Dénes, t .
Festetics Geiza gr.
Festetics György gr., cs. kir. felhadnagy. 
Festetics Imre gr., f .
Festetics József János gr., f .
Festetics László gr., f .
Festetics Leo gr.
Festetics Miklós gr.

2
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Festetics Rudolf gr.
Festetics Sámuel, í .
Festetics Vincze gr., f .
Feszi József, pesti választott polgár.
Fiáth István, táblabiró.
Forgács Antal gr., f .
Forgács János gr., f .
Forgács Lajos gr.
Forray Iván b.
Földváry Antal, táblabiró.
Földváry Ferencz, kir. táb. közbirája, 
Földváry Gábor, táblabiró.
Földváry Lajos, t .
Fröhlich Fridrik. ügyvéd s nagykereskedő.
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G .

Gaal István, táblabiró.
Gaal János, táblabiró.
Gáger Káról, táblabiró ’s pesti kir. fő- 

harminczados.
Geittner József, nagykereskedő.
Gencsy József, magy. királyi helytartósági 

titoknok.
Gerliczy Mihál b., t , val. tit. tanácsos.
Ghéczy Péter, táblabiró.
Ghyczy Ignácz, táblabiró ’s uradalmi igazg.
Gindly Antal, táblabiró.
Gosztonyi Lajos, táblabiró.
Gosztonyi Miklós, a’ cs. kir. közönséges 

udv. kamaránál tanácsos.
Gömöry Káról, gyógyszerész, pesti választ, 

polgár.
Grassalkovics Antal hczeg , sz. István apóst, 

kir. rend nagy k é r., val. titkos tanácsos , 
í , Csongrád várm. főispán.

Grimm V incze, szépműáros.
Gi *oss K áról, nagykereskedő.
Guggenberger Leopold, kereskedő.
Gyra Constantin.

2 *



Gyertyánfy Dávid , kir. tan. , Torontál várra.
első alispán.

Györy László gr., f .
Gyulai Ferencz gr., generalornagy. 
Gyürky Pál, ? ,  lírassó várm. főispán.

16
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H .

Hajnik Pál, táblabiró ’s ügyvéd.
Halász Miklós, táblabiró.
Halbauer János, nagykereskedő.
Haller Ferencz gr. (sebesi).
Haller Sándor gr.
Hanzély Márton, táblabiró ’s ügyvéd.
Harrach Ferencz gr., f .
Harsányi Pál, táblabiró.
Hartleben Adolf, könyváros.
Havas József, a’ tudományok’ kir. biztos

sága ’s a’ középponti könywizsgáló-col- 
legium’ ülnöke, ’s táblabiró.

Hauer Férd. Antal b ., moszka Newszky rend 
2dik, Wladimir 4dik osztály!, burkus ka
tonaérdemi , franczia Becsület -  sereg i, 
Würtemberg katonaérdemi, és haszsziai 
nagyhzg Lajos rendek vitéze,’s general 
őrnagy.

Heckenast Gusztáv, könyváros.
Hegedűs Zsigmond, táblabiró ’s ügyvéd.
Hegyessy Péter, táblabiró ’s ügyvéd.
Held Ferencz, cs. k. aranyváltó.
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Helmeczy Mihál, táblabiró, 's a' magyar 
tud. társaság’ pénztárnoka.

Hengelmüller Mihál, ügyvéd.
Hertelendy Gáspár, táblabiró.
Hertelendy Miksa, táblabiró.
Heinrich Nép. János, kapitány ’s táblabiró. 
Hild József, cs. k. udv. építőmester ’s a' ké

pező művészetek bécsi akad. tagja. 
Hirsch Ferencz , kereskedő.
Hofman János, táblabiró 's ausztriai birtokos. 
Hollósy József, kir. ügyész.
Horváth Ágoston , ügyvéd.
Horváth Antal (Sz. Györgyi), a' debreczeni 

kerületi tábla tiszt, ülnöke.
Horváth János (Szent Györgyi), f . 
Horváth József (Szent Györgyi), f .  
Hrabovszky János b., altábornagy, ’s számos 

katonai rendek' vitéze.
Hraskó János, kir. ügyész.
Hubay József, kir. ügyész.
Hunyady Ferencz gr., f .
Hunyady József gr., t .
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I. J.
Ibrányi Antal, táblabiró.
Ilkey Sándor, táblabiró ’s cs. kir. százados. 
Illés Ferencz, Somogy vgyei tiszt, aljegyző. 
Inkey János, f .
Jakabfalvy András, Torna várni, jegyzője. 
Jakovich József, táblabiró ’s ügj^véd.
Jalics Ferencz, kereskedő, ’s pesti választott 

polgár.
Jankovich Antal, ? ,  aranysarkantyús vitéz. 
Jankovich Antal, kir. tan.
Jankovich Miklós, táblabiró ’s a‘ magyar tud. 

társaság tiszt, tagja.
Jankovics Izidor, f , aranysarkantyús vitéz. 
Jerney János , táblabiró, ügyv éd, ’s a' magy.

tud. társaság r. tagja.
Jeszenák János b.
Jeszenszky Ignácz, táblabiró.
Jeszenszky Lajos, táblabiró.
Jósika Miklós b., í .
Jósika Sámuel b., f , szent István-rend kis 

kér., erdélyi királyi udv. kanczellariai 
tanácsos.

Jurenák József, pesti gyógyszerész.
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Kálnoky Gusztáv gr., t .
Kapczy Tamás , táblabiró ’s ügyvéd.
Kappel Fridrik, nagykereskedő, ’s pesti 

választott polgár.
Kapuváry János, táblabiró.
Kapy Imre, táblabiró.
Kárász Miklós , főtörvényszék közbirája, sz. 

Istvánrend kisker.
Karátsonyi Guido, táblabiró.
Karlovszky Zsigmond, táblabiró ’s ügyvéd.
Károlyi György gr., Csongrád várm. főispá- 

ni helyettes, a’ magyar tud. társaság igaz
gató ’s tiszt, tagja.

Károlyi István gr., t .
Károlyi István, ügyvéd, pesti választott 

polgár, ’s a’ Trattner -  könyvnyomtató
intézet’ birtokosa.

Károlyi Lajos gr., t .
Kasselik Ferencz, pesti választott polgár 

’s építőmester.
Keglevich Gábor g r ., f ,  valós. tit. tanácsos, 

koronaőr, kir. kincstárnok, a’ magyar
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kir. udv. kamara’ elnöke, Nógrád vár
megyei főispán, ’s a’ magyar tud. társ. 
igazgató tagja.

Keglevich János gr., val. tit. tan., , a’ pápai 
Krisztusrend vit., magyar kir. pohárnok
mester és Bars várni, főispán.

Keglevich Káról gr.
Kelemen János, m. kir. tábla közbirája.
Kendelényi Káról, táblabiró ’s ügyvéd.
Kilian György, könyváros.
Kilian Káról.
Kiss Antal (Ittebef), kir. tan. és udvarnok.
Kiss Erneszt (Ittebei) , cs. kir. őrnagy.
Kiss Káról, nyugalmazott kapitány, ’s a’ 

m. t. társaság lev. tagja.
Kiss Miklós (Jttebei).
Klauzál Imre, táblabiró, uradalmi igazgató, 

’s m. t. társaság lev. tagja.
Klobusiczky János gr.
Kóczán József, ügyvéd.
Kollonics Miksa gr., í .
Komáromy György.
Korher János, Pest városi tanácsnok, és 

táblabiró.
Kovács György, táblabiró.
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Kovács Miklós, táblabiró.
Kovács Zsigmond, táblabiró. 
Königsegg-Aulendorf Ferencz gr., f .  
Kövér János, Temes várm főszolgabíró. 
Kövesdy Ferencz, kir. ügyész.
Kray János b,
Kubínyi Ferencz, táblabiró, több külföldi 

tud. társaság tagja,
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I i ,

Lacsny Miklós, táblabiró.
Laczkovics József, cs. kir. százados,
Laffert Ignácz b.
LambergFerencz gr., f , és general őrnagy.

•Lamberg Rudolf gr., f .
Lányi Imre, í , Ung várm. főispán. a‘ főtör

vényszék közbirája.
László Ferencz, táblabiró.
Latinovics Lajos, táblabiró.
Lichtl Káról.
Liechtenstein Aloiz lig, aranygyapjas.
Liechtenstein Fridrik h g , cs. k. őrnagy.
Liechtenstein Rudolf hg , cs. k. százados.
Liechtenstein Venczel hg, í ,  Maria Ther., 

moszka sz. György 4dik osztályi, burkus 
katona érdemi, és bajor Maxim. József 
rendek vitéze, fövezéri őrnagy.

LiedemannFridrik, nagykereskedő, és pesti 
választott polgár.

Lipthay Imre.
Lissovényi László, táblabiró ‘s ügyvéd.
Lobkovicz August hg , f , val. tit, tan., cs. k. 

pénzverő- ’s bányász-kamarai elnök.
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Lónyay Gábor, táblabiró.
Lónyay János, Bihar várni, fóispáni helyet

tes ’s helytartósági tan.
Lónyay László, táblabiró.
Luby Jmre, magyar kir. udv. kam. tan.
Luka Antal, táblabiró.
Lukács Antal, táblabiró.
Lukács Móricz, táblabiró.
Lunkányi János, táblabiró ’s uradalmi igazg. 
Luzénszky Káról b.
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M .

Mailáth Antal gr., f , val. tlt. tan., m. kir. 
udv. kanczellár, asztalnok-mester ’s Zem
plén vármegyei főispán.

Majer Ferencz, táblabiro ’s ügyvéd.
Majláth György, sz. István ap. kir. rend. 

közép keresztese, val. tit. tan., ország- 
birája, Hont várm. főispán, a’ magyar 
tud. társaság igazgató ’s a’ m. kir. egye
temnél a’ philos. kar’ tagja.

Majthényi Antal báró, ? ,  Liptó vármegyei 
főispán.

Majthényi László b. Bars várm. föispáni 
helyettes.

Malvieux Keresztely József, nagykeres
kedő.

Mannó István, ügyvéd.
Marczibányi Antal, táldabiró.
Marczibányi Lajos, táblabiró.
Marczibányi Livius.
Markovits Dániel, táblabiró.
MartinelU Antal, pesti választott polgár.
Matkovich Kálmán.

3
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May József, ügyvéd.
Mayerfy Ferencz, táblabiró.
Mednyánszky Aloiz b., ? ,  val. tit. tan. kir. 

kincstári alelnök, Nyitra várra, föisp. 
Trencsén várm. föisp. helyettes, a* magy. 
tud. társaság igazgató ’s tiszt, tagja , és 
a' tudományok’ biztossága’ ’s a’ közép
ponti könyvvizsgáló collegium’ elnöke.

Melczer István £ kellemesig , királyi dir. 
ügyész, ’s táblabiró.

Mérey László, í .
Mérey Sándor, f , valós. bel. tit. és hely

tartósági tanácsos, tartomány-biztossági 
főigazgató és Somogy várm. főispán.

Metternich (W ineburgi) Kelemen Yenczel 
Lothár hg, aranygyapjas vitéz, számos 
jeles rendek’ nagy keresztese és vitéze, 
f , cs. k. házi, udvari ’s birodalmi kanczel- 

lá r , val. tit. tan. birodalmi, értekező, 
és külső dolgokra ügyelő minister.

Migazzi Rudolf gr.
Mikes János gr.
Mitrovszky Vilmos gr., f .
Mocsáry Dániel, táblabiró.
Mokossinyi Mihál, a’ ss. mm. bölcselkedés
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és orvosi tudományok’ doctora, szülész
mester, ’s a’ pesti orvosi kar’ tagja. 

Mondbach Károly , f .
Müller József, gyógyszerész.
Myller Antal, táblabiró ’s ügyvéd.

3*
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w .

Nádasdy Leopold gr., t , Fogarasföld örö
kös ura , kir. tábla bárója, ’s Komá
rom várm. örökös és valóságos főispán.

Nádasdy Tamás gr., f , Fogarasföld örökös 
ura, és Komárom várm. örökös főispán.

Nagy Ignácz, Fejér várm. főadószedő.
Nákó János, táblabiró.
Nákó Sándor gr.
Nándory József, magy. kir. udv. kamar. 

tanácsos 's a’ királyi kúrián bányászi 
előadó.

Németh János , cs. k. százados, és táb
labiró.

Németh István, nyugalmazott general.
Niczky János, kir. tan. ’s al-országbiró.
Niczky Sándor, táblabiró.
Nitta János.
Nopcsa László, Hunyad várm. főispán.
Nváry Antal b., f .
Nyéky Mihály , helytartósági tan.
Nugent Laval gr. romai hg, az ausztriai cs. 

vaskorona-rend első osztályi vitéze, a‘ 
Maria-Theresia és cs. Leop.-rend közép-,
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a‘ kir. siciliai sz. Ferdinand- ‘s érdem rend, 
továbbá a’ katonai sz, G yörgy-, a* kir. 
hannoveri Guelph-, a' kir. nagybritanniai 
Bath-, a’ kir. sardiniai sz. Móricz- 's 
Lazár- és a' toscanai nhgi sz. József-rend 
nagykeresztese, végre az orosz cs. kir. 
fejér sas-rend vitéze , cs. k. val. tit. tan., 
t , tábornagyi helytartó, katonai parancs
nok a* tengermelléken, és a’ 30. számú 
gyalogezred tulajdonosa.



30

o.
Odeschalchi Ágoston hg, f .
Odeschalchi Livio hg.
Orásy Ignácz, ügyvéd.
Orczy György b.? f .
Orczy István b.
Orczy Lajos b.
Orczy László b.? f  ? és cs. kir. százados. 
Ordódy Vincze, táblabiró ’s váczi uradalmi 

praefect.
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P.
Paget János.
Pákozdy Zsigmond, Baranya-vármegyei 

főszolgabíró.
Palásthy Victor, táblabiró.
Pálffy Antaliig, több jeles rend vitéze, T. 

Pozson várm. örökös főispán.
Pálffy Ferencz g r . , f , Pozson várm. örökös 

főispán.
Pálffy Fidel gr., arany gyapjas , magyar kir. 

sz. István-rend nagykeresztese, cs. kir. 
val. tit. tan., f , Pozson vármegyei örökös 
főispán.

Palocsay Ferdinand b.
Paltzmann György.
Pap Gábor, helytartósági titoknok.
Patay József, táblabiró.
Pázmándy Dénes id., Komárom várm. első 

alispán.
Pázmándy Dénes ifj., Komárom várm. tiszti 

aljegyző.
Péchy Emanuel gr.
Péchy Ferencz f .
Pejacsevich László g r., bántáblai biró.
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Pejacsevich Péter g r . , f .
Pejacsevich Zsigmond gr.
Perényi Zsigmond b ., m. kir. tanácsos, fő

törvényszéki közbiró , Ugocsa vármegyei 
főispán.

Pereira Lajos b., svédorsz. consul Pécsben. 
Perlaky Káról, táblabiró.
Platthy Mihál, magy. kir. udv. kanczellariai 

tanácsnok.
Podmaniczky András b.
Podmaniczky Lajos b., í .
Podmaniczky Mihál b.
Pollack Mi hál, építőmester.
Porkoláb Dániel, helytartósági ügyvivő. 
Prónay Albert b ., Pest várm. főispáni he

lyettes.
Prónay Gábor b.
Prónay István b.
Pscherer Miklós, kereskedő.
Puteány József b.
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K .

Ráday Gedeon gr.
Radványi Miklós, táblabiró.
Raics József.
Rákóczy Endre, Pest várm. főügyész.
Redl Imre b., helytartósági tanácsos.
Rehorovszky Miklós, törvények doctora. 

ügyvéd, és kir. kam. ügyvivő.
Remekházy József, aranysarkantyús vitéz, 

cs. k. udvarnok, a’ m. k. udv. kanczellárián 
titoknok, törv. doct., táblabiró, ‘s Finme 
városa ‘s kerületének patric. tan.

Révay György b ., f .
Reviczky Adám gr., sz. István ap. kir., sardi- 

niai Móricz 's Lázár rend brilliant nagy 
keresztese, Leop. cs. rend vitéze , cs. kir. 
val. tit. tan., í ,  magy. kir. főudvarnok, 
a’ toscanai nhgi udvarnál rendkivüli kö
vet ’s meghatalmazott minister, Borsod 
várm. főispán , a' mag}\ tudós társaság 
igazgató, a' krajnai földmivelő társaság 
tisztbeli, ’s a* pesti királyi egyetemnél a’ 
törvénytud. kar tagja.



34

Rezsni János, táblabiró.
Rhédei Lajos.
Rigyitsky Pál.
Ritter Ignácz, táblabiró.
Robicsek József, nagykereskedő. 
Roggendorf József gr. Mollenburgi báró, t . 
Rósa Antal, ügyvéd.
Rosti Albert, táblabiró.
Rőtth Ignácz, táblabiró ’s ügyvéd.
Rudics József, aranysarkantyús vitéz, Rács 

várm. föispáni helyettes, ’s helytartósági 
tanácsos.

Rudnyánszky Sándor b. (idősb.) 
Rudnyánszky Zsigmond b., í .
Rumbach János, cs. k. százados.
Rupp János, orvosdoctor.
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S .

Sadler József, orvosdoctor, gyógyszermes- 
ter , a' tudományok magyar kir. egyete
mében a' füvészet r. nyilvános tanítója, 
a’ pesti orvosi kar tagja és több tudós 
egyesület társa.

Salamon Lajos.
Salamon Zsigmond, táblabiró.
Sándor Móricz gr., í , aranysarkantyús vitéz, 

a’ weimari herczegi Sólyom rend vitéze. 
a’ bécsi szépművészeti akadémia tagja.

Sartory János, pesti választott polgár és 
nagykereskedő.

Sauska Keresztely, Baranya várm. alispán.
Schayer József, cs. k. felhadnagy.
Schedel Ferencz, orvosdoctor, szemészet 

mestere, a’ magy. k. eg}reteraben nyilv. 
rendk. prof., táblab. a’ m. tud. társaság 
titoknoka, a’ pesti orvosi kar, a’ berlini 
criticai egyesület, a’ drezdai orvosi, ar 
würzburgi philosophiai és orvosi társa
ságok tagja.

Schedius Lajos , kir. tanácsos , phil. d r., a’ 
magyar k. egyetemben aesthetica prof.,
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a’ philos. kar öregbike, a' magyar tud. 
társaság ’s a* moszka cs. charkóvi egye
tem tiszteleti, a1 göttingeni kir. tudós tár
saság levelező. a’ jénai latin társaság 
tag ja , ’s táblabiró.

Schmelte József, őrnagy.
Schcepf August, orvos és sebész dr., opera

tor , szemorvos, a* magy. kir. egyetem
ben nyilv. rendkiv. prof. ’s a’ magy. tud. 
társaság lev. tagja.

Schwarzenberg Fridrik hg.
Serényi László g r . , a’ m. kir. helytartó

ságnál tiszt, fogalmazó.
Sermage Dénes gr., f , a’ horvát báni tábla 

tiszt, birája.
Simontsits János, Pest várm. alispán.
Sina György b., a’ görög királyi Megváltó

rend közép -  keresztese, török császáji 
Nischani Iftichar rend vitéze, görög kir. 
fó-consul Bécsben, cs. kir. nagykeres
kedő , a’ bécsi cs. kir. szabadalmas nagy- 
kereskedői kebel kiküldöttje, az austriai 
szabadalmas nemzeti bank igazgatója, a’ 
görög nem-egyesült iskolai pénzalap 
kormányzóságának kiküldött -  társa , a'
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bécsi gazdasági egyesület tagja, szabad 
kir. Buda, Arad és Szeged városainak 
tiszteleti polgára.

Skerlecz Káról, f .
Sombory Imre, kir. tanácsos *s a' kir. tábla 

közbirája.
Somogyi Ferencz, táblabiró.
Somogyi János g r ., f .
Somssich Miklós, táblabiró.
Somssich Pongrácz, a’ magy. k. sz. István- 

rend közép keresztese, status- és con- 
ferent. tan., Baranya várm. főispán, ’s a’ 
magy. tud. társaság igazgató tagja.

Sorsich József, m. k. helytartósági tan.
Steinbach Ferencz. kir. tan., ’s az országos 

polgári 's kegy. alapítványi ügyek igaz
gatója.

Steinhübel Lajos, ügyvéd.
Streit János, orvosdoctor.
Szabó János, orvosdoctor és szemorvos.
Szabó József (Szántói), táblabiró.
Szalbek Jakab, táblabiró.
Szallopek János, kir. udvarnok, 's tanács., 

Verőcze várm. első alispán.
Szápáry Antal gr.

4
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Szápáry Ferencz gr.
Szápáry József gr.
Szápáry Miklós gr.
Szápáry Sándor g r . , a’ kőszegi kerül, tábla 

közbirája.
Szatthmáry-Király Antal, f .
Szatthmáry József, a’ debreczeni kerül, tábla 

közbirája.
Széchenyi Andor g r . , cs. kir. százados.
Széchenyi János gr.
Széchenyi István gr., f , az orosz cs. Vladi

mir rend neg3^edik osztálybeli vitéze , a’ 
porosz kir. katonai érdemrend , a’ sardi- 
niai Móricz és Lázár, a’ siciliai sz. Ferdi
nand és érdem-rendek vitéze, a’magyar 
tud. társaság másod elnöke ’s tiszt, tagja, 
pesti választott polgár, a’bajor kir. tud. 
academia tiszteleti tagja.

Széchenyi Lajos gr., bavariai Hubert rend 
nagykeresztese, val. tit. tanácsos, í ,  ő 
cs. kir. fensége Sophia herczegasszony- 
nak föudvarnoka.

Széchenyi Pál g r . , í .
Szécsen Káról g r., alezredes.
Szécsen Miklós g r ., val. tit. tanácsos, a*
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cs. kir. udv. közönséges kamara alelnö- 
ke, ’s Posega várm. főispán.

Szegedy Ferencz, t , val. bei. tit. tan., ’s 
a’ magy. tud. társ. igazgató tagja. 

Szegedy Káról, t .
Székely K áról, gyógyszerész. 
Szekrényesy Endre, Pest városi tanácsnok. 
Szemere Pál, táblabiró.
Szent-Ivány Ferdin., táblabiró ’s ügyvéd. 
Szent-Ivány P é te r, táblabiró ’s ügyvéd. 
Szentiványi Vincze, f , helytartósági titokn. 
Szentkirályi Móricz, táblabiró. 
Szentmiklósy Rudolf, táblabiró.
Szepesy Ádám b.
Szepessy Ferencz, Pest-városi tanácsnok. 
Szerencsy István, magyar kir. személynök 

’s Arad várm. főispán.
Szilassy Ferencz, táblabiró.
Szilassy József (idősb) , helytartósági ta

nácsos.
Szilassy József (ifj.)
SzilyIstván,Nógrád várm. fő úti igazgató. 
Szirmay Á dám ,?, a’ főtörvényszék közbír. 
Szirmay Boldizsár, táblabiró.
Szirmay István Tamás gr., ? .

4#
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Szirmay Miklós, táblabiró.
Szögyényi László, f , kir. tan. 's nádori 

itélőmester.
Szulinyi János Antal, /táblabiró 's nagy- 

kereskedő.
Szutsits Károly , Hács várni, főügyész.
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T .

Tabódy P ál, táblabiró ’s ügyvéd.
Tahy József, táblabiró.
Tahy K áról, táblabiró.
Takácsy György, táblabiró *s pesti válasz* 

tott polgár.
Tallián László.
Tasner Antal, táblabiró , ügyvéd, ‘s a ' 

magyar tud. tár. levelező tagja.
Teleki Ádám gr., t , és alezredes.
Teleki Domokos gr., a’ küküllői ev. ref. me

gye’ ’s az udvarhelyi collegium főcura- 
to ra , a’ magyar tud. tár. 1. tagja.

Teleki József gr., f  > val. tit. ’s magy. kir. 
helytar. tan., koronaőr , Szabolcs várm. 
főispán, a’ magy. tud. társ. elnöke ’s 
tiszt, tagja, a’ tiszamelléki ref. super- 
intendentia ’s a’ sáros-pataki collegium 
főcurátora, a'bajor kir. tud. academia tiszt, 
tagja.

Teleki László gr., a’ magy. tud. tár. 1. tagja.
Teleki Sámuel gr.
Ternyei István, ügyvéd.
Tige Lajos gr., f .
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Tihanyi Ferencz, temesi gróf és Temes 
várm. főispán.

Tisza Lajos, Bihar várm. első alispán.
Tolnay János, táblabiró ’s ügyvéd. 
Tornallyay Antal, táblabiró.
TornallyayLucián Viktor, táblabiró. 
Tornallyay Márton, táblabiró.
Tököly Péter, aranysarkantyús vitéz, kir.

tan. ’s Csanád várm. főisp.
Tölgyessy János, Pest városi polgármester. 
Tőrök Gábor, Arad várm. alispán.
Traun Ferencz gr.
Trauttmansdorf Ferdinánd hg., f .
Trefort Ágoston.
Trsztyánszky István, kereskedő.
Tschapek József, nagykereskedő.
Tschurl Eduárd, nagykereskedő.
Tüköry József, építőmester.
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U.
Uzovics János, Esztergáin várm. fóispáni 

helyettes , helytartóság! tan., ’s a’ m. k. 
tud egyetemnél türvénykar igazgató.

Uzovics Sándor, t .
Ürményi Ferencz, az ausztriai cs. Leopold- 

rend’ közép-keresztese, í ,  cs. k. val. 
tit. tanácsos.

Ürményi János, í , es. kir. general őrnagy.
Ürményi József, ?  , Fehér várm. első 

alispán.
Ürményi László, ? .
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V*

Valero Antal, pesti választott polgár ‘r 
nagykereskedő.

Vay Ábrahám gr., í , val. bel. tit. tan., Mar
maros vármegyei főispán , a' magyar tud. 
társaság’ igazgató tagja.

Vay Lajos b.
Vay Károly gr., helytartósági tiszt, fo

galmazó.
Vay 3íiklós b., t , kir. tábla bárója ‘s Bor

sod várm. főispáni helyettes.
Végh Antal, m. kir. kancelláriái titoknok.
Végh Ignácz , a’ főtör vényszék* közbirája.
Viczay Káról gr., í .
Viczay Mihál gr., t .
Vietoris László ifj., Trencsén vármegyei 

alispán.
Vigyázó Antal, táblabiró
Vlasies András, pesti választott polgár ’s 

nagyke eskedö.
Vogel Lajos, nagykereskedő.
Vojnics Barnabás, táblabiró.
Vojnics Jakab, táblabiró.
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Vörös István, (monostori) táblabiró ’s kir.
ügyész.

Vrányi Konstantin, táblabiró , nagykeres
kedő ’s pesti választott polgár.
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w .

Wagner Dániel, chemia doctora, gyógy
szerész ’s chemiai intézet tulajdonosa.

Wagner Sándor, táblabiró, ügyvéd, ’s 
tárnoki jegyző.

Waldstein János gr., f ,  az auszt. cs. ten- 
germelléki kormányszéknél számfeletti 
tanácsos.

Waldstein József gr., f , ö cs. k. fensége 
J ó z s e f  föherczeg ’s nádor’ kamarása, 
és helytartósági tiszt. tan.

Wenckheim Antal gr., m. kir. helytart. tiszt, 
fogalmazó.

Wenckheim Béla b., Békés várm. alispán.
Wenckheim László b., tiszt, fogalmazó a’ m. 

k. helytartóságnál.
Wenckheim Victor b., cs. k. felhadnagy.
Wesselényi Farkas b., ifj.
Wesselényi Miklós b., a’ nagyenyedi ref. 

collegium ’s a’ zilahi gymnasium főcura- 
tora, a’közép-szolnoki derékszék’s több 
ns vármegye’ táblabirája, a’ magy. tud. 
társaság igazgató ’s tiszteleti tagja.

Wolkenstein Emészt gr., í , cs. k. százados.
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Z.
Záborszky Aloiz, táblabiró.
Zákó István, Bács várrn. szolgabiró.
Zay Káról gr., f , ’s a’ Dunán inneni ke

rületi tábla tiszt, közbirája.
Zedlicz József b.
Zichy Edmund gr.
Zichy György gr., f .
Zichy János gr., f ,  magyar kir. udv. ka

marai tanácsos.
Zichy János , táblabiró.
Zichy József gr., í .
Zichy József gr. Qfj.) a’ m. kir. udv. kan- 

czellária’ tiszt, fogalmazója.
Zichy Kamill gr., f .
Zichy László gr., f , helytartósági tanácsos. 
Zichy Miklós gr. (ifj.)
Zichy Pál gr.
Zichy Ödön gr.
Zitterbart Mátyás, épitömester.
Zsedényi Eduárd, magyar királyi kan- 

czelláriai titoknok.
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u j tagok,
kik az 1839diki casino-könyv megjelenté 

óta lettek azokká:

Alrnásy József (ífj.)
Bajzáth Rudolf.
Baloghy Elek.
Batthyányi Káról gr.
Batthyányi László gr.
Dumscha Demeter (jfj,)
Fechtig Káról b.
Gáger Káról.
Hajnik Pál.
Nándory József.
Odeschalchi Livio hg,
Orásy Ignácz.
Ordódy Vincze.
Pereira Lajos b.
Roggendorf József gr,
Sadler József.
Streit János,
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Szepesy Ádáin b. 
Szepessy Ferencz. 
Szirmay Boldizsár. 
Tornallyay Luczián. 
Vay Káról gr. 
Vörös István,
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Feljegyzése
azon t. czimü urak neveinek , kik a' Casino 
mult aláírásaiban részt vettek, az 1835-ik 
évvel kezdődött uj 6-évi aláírásra nézve pe
dig teljes akaratjok még tudva nincs. Ne
veiket szükségesnek véltük ezennel közleni, 
minthogy különben némellyek, kiknek még 
nem volt alkalmuk aláírhatni, egyszerrei 
kihagyatásuk által tán megsértve érezhet- 
nék magokat $ más részről pedig a" társaság 
ezennel is nyilványos köszönetét kívánja 
tenni hazafiui áldozatokért, mellyel e’ honi 
intézetet eddig pártolni méltóztattak.

Batthyányi Imre gr.
Beöthy Sándor.
Christen Kristóf.
Eördögh Aloiz.
Fejérváry Gábor.
Festetics Antal.
Forgács Miklós gr.



51

Gyurcsányi Gábor.
Haller Imre gr.
Hegedűs Pál.
Horváth János (zalabéri). 
Horváth Vilmos.
Marich Dávid.
Nagy Pál.
Nassau Fridrik hg.
Németh György.
Orczy Lórincz b.
Péchy Imre.
Perényi László b.
Révay János gr.
Somssich József.
Splényi József b.
Szász Mátyás.
Szilassy György.
Szirmay Antal.
Sztáray Albert gr. 
Wartensleben Ágoston gr. 
Wesselényi Ferencz b. 
Zlinszky János.

5*
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A’ mult évi Casinokönyv’ megjelente óta 
közülünk halál által kiragadtattak :

BáníFy László b,
Bencsik György.
Fáy Mátyás.
Győry Ferencz.
Lenhossék Mihál.
Semsey .lob.
Vay János.
Vizkelety Mihál.
Zieh\-Ferraris Ferencz. gr.



53

I G A Z G A T Ó K .
1840-re.

Fáy András.
Széchenyi István gr.
Zichy Miklós gr.

VÁLASZTOTTSÁGI TAGOK 
1840-re.

Andrásy György gr.
Appiano József.
Bánffy Pál b.
Bartakovics August.
Benyovszky Péter.
Czigler Antal.
Bercsényi Káról.
Dessewffy Aurél gr.
Dubraviczky Simon.
Eckstein Fridrik.
Eötvös ignácz h.
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Eötvös József b. 
Festetics Ágoston. 
Halbauer János. 
Haller Sándor gr. 
Havas József. 
Hengelmüller Mihál. 
Jeszenszky Ignácz. 
Jósika Miklós b. 
Kappel Fridrik. 
Károlyi György gr. 
Keglevich Gábor gr. 
Luka Antal.
Lukács Móricz. 
Németh István. 
Orczy György b. 
Palásthy Viktor. 
Prónay Albert b. 
Rosti Albert. 
Serényi László gr. 
Steinbach Ferencz. 
Szilassy József id. 
Szirmay Ádám. 
Teleki Sámuel gr. 
Trefort Ágoston. 
Uzovics János.
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Ürményi László.
Valero Antal.
Vay Miklós b. 
Wenckheim László b. 
Tasner Antal ? jegyző .

Pénztárnok : Praznovszky József. 
Könyvtárnok : Antal Mihál. 
Levéltárnok: Szekrényesy József,
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Tudnivalók.
1. A” mostani aláírás 1835ben kez

dődvén tart 6 évig, azaz 1840 végéig. Az 
intézet jelenleg, April 3-kán, 572 részes 
tagot számlál keblében.

2. A' casino’mostani szállása iránta’ 
háztulajdonos kereskedőséggel újólag szer
ződés köttetett, mellynél fogva a' casinoi 
társaságnak e’ szállás 1837 sz. György- 
naptól 1840 sz. György-napig, és ha akkor 
a’ kereskedőségnek ugyanazon szállásra 
magának szüksége nem leend, 1841 sz. 
György napig, évenkénti 4600 pgő forint 
bér fizetése mellett van biztosítva.

3. A’ szándéklott közház - szerzés’ 
ügyét illetőleg az e’ végre aláirt részvé
nyesek Házegyesület’ czime alatt külön tár
saságba alakultak egybe. A’ nemzeti casino 
elhatározá, hogy minden eddig levő "s ezen-

*) A’ mait évi casino-könyv 6f>dik lapján, az Isö 
pont alatt az akkori részes tagok száma hibá
san volt téve 559-re 558 helyett.
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túl leendő tökéi az említett czélra fordittas- 
sanak. Az e' tárgyban megbízott küldöttség’ 
tagjai: Bánffy Pál b.. Dessewlfy Aurel gr., 
Havas József, Károlyi G}rörgy gr.. Kappel 
Fridrik , Károlyi Lajos gróf, Laczkovics 
József, Marezibányi Lajos, Sartory János, 
Széchenyi István gr., Valero Antal, Zichy 
Miklós gr.

4. A' casinoi könyvtár’ rendkívüli sza
porítására a’ téli közgyűlés 1840re ismét 
1000 pengő forintot rendelt. A’ könyvtárra 
felügyelő küldöttség' tagjai, az 1840diki 
téli közgyűlés által ujonan kinevezettek
kel együtt, e' következők: AuguszAntal, 
Benyovszky Péter, Bertha Sándor, Des- 
sewffy Aurel gr., Döbrentei Gábor, Eck
stein Fridrik. Eötvös József, b., Fáy András, 
Helmeczv Mihál, Hengeimüller Mihál, Jer- 
ney János, Jeszenszky Ignácz, Jósika 
Miklós b., Lissovényi László, Lukács Mó
ricz, Schedel Ferencz, Szabó János, Szé
chenyi István gr. Szemere Pál.

5. Az 1840ki casinoi hangversenyek
re ismét 1000 pgö forint rendeltetett. A’ 
hangversenyek’ külön szab ílvait lásd alább

6
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a' Rendeletek’ 2 2 dik pontja alatt, mellyek 
szigorú megtartása mind a’ casinoi mind a’ 
hangászati igazgató uraknak továbbá is 
ajánltatik. Hangászati igazgatók: Reho- 
rovszky Miklós, Rosti Albert. Magyar sza
valásra ügyelők: Dessewffy Aurel g r . , 
Schedel Ferencz.

6 . Az Egyesület’ kényelmeinek sza
porítása ’s egy úttal a’ magyar színészet 
iránti részvétének tanúsítása végett, az 
1838iki január’ 28ikán tartott közgyűlés’ 
határozatához képest, a’ pesti magyar szín
házban levő társasági páholy 1 0 0 0  pengő 
forintért, ezen felül egy egy bérletszünetet 
1 0  pgő forintjával fizetve, ’s igy összesen 
mintegy 1400 pgő forintért, 1840 február 
lső napjától ismét egy évre, a’ casinoi ré
szesek’ használatául kibéreltetett.

7. A’ Casinoban köz határozat szerint 
illy tartalmú aláírási iv van folyvást kitéve, 
mellyhez minden részes járulhat. „Ki testé
nek elpusztultával, mit halálnak szoktunk 
nevezni, nem hiszi egész létének elenyész- 
té t, annak utolsó pillanatiban, mikor nem 
ritkán egészen világos a’ fő, de se kéz,
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se nyelv nem mozoghat többé, felette kel
lemetlen érzés lehet, végakaratjának el nem 
rendelése miatt övéit, barátjait, vagy csak 
cselédjeit is minden ellátmány nélkül hátra
hagyni. Ezen okbul mi alulirtak végaka
ratunkat jól eleve el fogjuk rendelni. Mint
hogy azonban alig lehet kellemesebb és 
nyugtatóbb érzés egy nemes keblű férfira 
nézve, mint annak biztos hiedelme, hogy 
azon honfi-társainktól, kiket éltünkben 
becsültünk, tiszteltünk, holtunk után is 
hosszasabb ideig megemlegettetünk, ’s illy 
emlékezések alkalmával felhordott példáink 
után a’ jövő kor gyuladni fog nyomdokink 
követésére ott, hol azok az erény ösvényét 
jelelék, — ellenben óvakodásra ’s jobb ut 
választására serkenni o tt, hol emberi gyar
lóságunknál fogva az igazság körén kivül 
kalandozánk : egy úttal ezennel azt is Ígér
jük, hogy a’ pesti nemzeti Casino Társa
ságnak végrendelkezésünkben egy kis em
lékjelet hagyandunk.“

Eddigi aláirók az eredeti feljegyzés 
szerint: Széchenyi István, Bánffy Pál 
Fáy András, Dercsényi Pál, Jankovich

6 *
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Antal, Orczy Lajos, Wenckheiin Béla, Pre- 
gardt János. BáróLiptay. Szilassy József, 
Wesselényi Miklós , Jósika Miklós, Mar- 
czibányi Lajos, Desewffy Aurel, Baldacci 
Antal, gr. Andrásy Györgj^, Benyovszky 
Péter, gr. Waldstein János, DaruváriJan- 
kovics Izidor, Földváry Lajos. Földváry 
Antal, Niczky Sándor, Atzél József, Myl- 
ler Antal. Orczy László, Podinaniczky La
jos , Kendelényi Káról, gr. Festetics Vin- 
cze , Bohus János , Tasner Antal.



A NEMZETI CASINO

S Z A B Á L Y A I .
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A’ N E M Z E T I  C A S I N O
S Z A B Á L Y A I .

A" Casino szabályai két részre oszla
nak: A l k o t ó - s z a b á l y o k r a ,  mellyek 
az intézetnek mintegy alapul szolgálván az 
egész aláirás ideje alatt változatlanul meg
maradnak 5 és It e n d e 1 et e k r e , mellyek 
az aláirás ideje alatt is idórül időre a’ kö
rülményekhez képest változhatnak.

t
A lkotó szabályok.

1. A’ nemzeti Casino a’ jó Ízlést, mi- 
velt ’s deli magaviseletét, józan és köz
hasznú elmélkedést, az ész’ tehetségit, ’s 
a’ köz-értelinességet kifejtő ’s nevelő inté
zet. Ezen kellemes és csinos társalkodás- 
nak szánt hely az egész egyesület’ sajátja: 
benne egy részes sem követelhet mások fe
lett előjogot ’s kiváltságot.
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2. A’ Casino' részeseinek becsületes, 
nemes magaviseletü férfiaknak kell lenni.

3. Részessé a’ 6  évre aláírandó 50 
pengő forint évenként fizetése mellett akár
ki lehet, kit a' társaság a1 Rendeletek közt 
meghatározandó mód szerint egyesületi tag
nak választand.

4. Minden tagnak van joga általa jól 
ismert és szintúgy nemes magaviseletü hon
fit, külföldit, katonát, tudóst, művészt ’s 
jól nevelt ifjút a' Rendeletek közt megha
tározott mód szerint az egyesületbe bé- 
vezetni.

5. A’ vendégek szintúgy mint a’ ré
szesek a’ Casinonak minden javaival élnek 
’s kellemeiben részesülnek , kivévén. hogy 
a’ gyűlésekben szavazatjok, és mást béve- 
zethetni joguk nincs.

6 . A’ társaság évenként köz-ülésre 
kétszer gyűl össze , u. m. január’ utolsó, 
és junius első vasárnapján változhatlanul. 
Mindazáltal valamint a’ Casinóban kiteendő 
meghívás által, úgy magyar újságban is ezen 
ülés napjaira a’ részeseket az igazgatóság 
emlékezteti. Ezen ülés maga kebléből vá-



laszt elölülőt magának, és tárgyai ezek i
a) az intézet' akkori állapotjárói az igaz
gatók 's választottság által teendő jelentés»
b) az igazgatók’ ’s választottság’ kineve
zése. c) a’ Casino' további fentartására ’s 
emelésére szükséges intézvények* Ha az 
előforduló tárgyak egy ülésben nem végez
tetnének e l , az azokról folyó kérdés február 
első és junius második vasárnapján ismét 
felvétetik , és akkor annak minden tovább
ra halaszthatás nélkül el kell döntetni. A’ 
vélekedések megoszlásakor a’ kérdésben 
lévő dolgot az ülésben megjelent részesek 
többsége határozza e l, ’s az igy hozott vég
zés minden részest, akár jelen volt akár 
nem, egyiránt kötelez. A’ végzések vala- 
mellyik pesti magyar hirlap által köz hir- 
ré tétetnek.

7. Gyűlésekben a’ többség nyilván ki 
nem tetszvén, a’ kérdés szavazásra eresz- 
tetik , melly ekképen megy végbe; — A’ 
tárgy teljesen felvilágosítatván ’s megfon- 
toltatván, minden tag egy e’ végre elkészí
tett golyót vesz kezébe, ’s azt a’ szavazó 
szekrénynek I g e n  vagy N em  szavakkal
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raegjegyzett fiókjába tetszése szerint veti. 
Midőn a’gyülekezet’ száma páratlan, akkor 
az elölülő is valamint minden tag külön csak 
egy szavazattal b ir; ha pedig páros, aka
dály elhárítása végett , kettővel. Egy golyó 
többség már határoz. — Ha azonban több 
ágra oszlanék a’ kérdés, összeül valamelly 
mellékszobában egy 3 tagból álló a’ köz
ülés által e’ végre kinevezendő bizottság, 
mellyben sem igazgató, sem választottsági 
tag nem lehet, ’s minden részesnek, kik 
egyenként egyik ajtón be, másikon kilép
nek , kinyilatkozását feljegyzi, ’s végre 
a’ többség akaratját a’ közönségnek elő
adja, melly azt soha kérdésbe nem vé- 
vén , véghatározásnak tekinti.

8 . A’ Casino’ egyeteme az intézet fo
lyamatban tartását, a’ közülés határozatjai 
végrehajtását, cselédeire felügyelést, és 
a’ pénzkiadásokat választottságra, és az 
ebben foglalt igazgatókra és jegyzőre bíz
za, kik a’ Rendeletekben leirt módon vá
lasztatnak.

9. Minden tag a’ maga esztendei ré
szét a’ Rendeletekben meghatározott helyen
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és időre lefizetni tartozik. Kiki szabadon 
és teljes fel világositatása után kötelezvén 
le m agát, érzeni fogja tartozását, és igy 
annak teljesitése végett sem unszolásra , 
«em levél általi megszólításra nem várand.

10. Szerencsejátéka’ Casinobantilos.
1 1 . A’ Casino cselédjeinek senki bor

ravalót ne adjon. Mind ezeknek elég fize- 
tésök j á r , úgy hogy a’ Casino tagjai min
den efféle ajándéki alkalmatosságtól mentek 
legyenek.

12. Ebet, vagy más állatot, az intézet 
felső szobáiba hozni nem szabad.

13. Nehogy valaki terhes felszólitga- 
tások által a’ Casinotól elidegenitessék, egy 
bizonyos szembetűnő hely van javaslatok’, 
aláirások, ’s más efféle segedelmek’ számá
ra rendelve, hogy az ott fekvő ívre kiki 
tetszése szerint irhássá nevét.

14. Azon esetben, ha az igazgatók, 
vagy választottsági tagok közül valamellyik 
kihalna, tartassék tüstént választottsági ülés, 
és addig is, mig azt a’ közülés helyben
hagyná, vagy változtatná, neveztessék a’ 
kimúlt helyébe más tag.
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15. Könyvet, újságot, földképet 
egyéb irományt a" Casinoból elvinni akármi 
szin alatt nem engedtetik.

16. Az olvasó szobákban szerény és 
kímélő csend uralkodjék.

17. A‘ Casino termében ebéd- ’»va
csorán kívül semminemű vigalom egyes ré
szes nevében fizetésért nem tartathatik, 
hanem illyes mindig az egyesület nevében 
mehet végbe, és Budapesten tartózkodó 
minden részesnek tudtára adatik.

18. A’ ki az általa aláirt esztendőket 
kitölti, ’s mind azon esztendők alatt rész
vényeit hiba nélkül lefizette , ’s akkor meg- 
szün tag lenni, de ismét későbben részvé
nyesnek elválasztatik, az időközbeli eszten
dők részvényeit nem tartozik lefizetni.

19. Ha valamelly részes a' magavise
let azon elvei ellen vétkeznék, mellyek 
mellet ezen társaság tagjának a‘ 2dik Al
kotó Szabály szerint felvétetett, 's e ' miatt 
kirekesztése iránt a' köz gyűlésnél indít
vány tétetnék, melly indítványt legalább 30 
részesnek kell aláírni, és a' köz-gyülésen 
jelenlevő tagoknak ezen egy esetben két
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harmad részre határozott szótöbbségével ki
rekesztetnék . — ezen társaság tagja többé 
nem lehet. — A" vádoló 30 tag közt azonban 
a’ szavazatok' számításánál csak jelenlévők' 
szavazata fog számítani ? ’s illyen inditvány 
csak azon esetben vétethetik tanácskozás alá. 
ha a* vádoló 30 tagot ide nem számlálván . 
más hatvan tag van jelen a‘ közgyűlésben.
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n .

It enilelet eh.
1 . A’ Casino kora reggeltől késő estig 

nyitva áll $ annak könyvtára, újságai, forte- 
pianója, billiárdjai ’s vendéglője a’ bejárók
nak használatul szolgálnak 5 minden cseléde 
kész kívánságaikat teljesíteni.

2. A’ részesek száma berekesztve 
nincs, és részes mindenki lehet, kit a’vá
lasztottsági ülés arra méltónak ítél.

3. Olly, hosszabb ideig Budapesten 
tartózkodó, ’s több Ízben megjelenő bel vagy 
külföldiek, katona, ’s polgári hivatalbeliek, 
’s miveit ifjak, kik noha nem függetlenek, 
de még is elegendő jövedelemmel bírván, 
az ingyen bejárásra nem számolhatnak, mint 
f o g l a l k o z ó k  vétethetnek fel, minden há
rom hónapra 1 0  pengő forintot fizetvén elő
re foglalványul. Három hónapnál kevesebb 
időre nem foglalkozhatni. A’ foglálkozók 
is szintúgy, mint a’ részesek a’ Casinónak 
minden javaival élnek ’s kellemeiben ré-
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szesülnek , kivevén, hogy a’ gyűlésekben 
szavazni, az intézetbe mást bevezetni és 
a’ casinoi páholyt használnijoguk nincs.

4. Olly honbeli, ki már maga ura, 
vagy itt megtelepedett idegen, föld- vagy 
ház-birtokos, nagy kereskedő, gyáros, az 
intézetbe egyedül mint részestag vétethe
tik be.—Vendégeknek pedig minden fize
tés nélkül csak olly idegenek választathat
nak , kik itt bizonytalan időre, ’s mintegy 
átmenőleg tartózkodnak; nem különben ka
tona és polgári hivatalban lévők, tudósok, 
művészek, jól nevelt ifjak, kiknek áz érin
tett pénzbeli áldozat terhökre esnék.

5. Részessé lenni, vagy az intézetet 
több időre foglalkozókép használni kivánok 
ebbeli szándékjokat egyiknek az igazgatók 
közül előterjesztik, a’ k i , miután a’ beava- 
tandónak neve, ’s kívánságának tárgya az 
ajánló’ nevével agyütt 8  napig kitűnő he
lyen az iránta szükséges értekezhetés vé
gett kitétetett, a’ legelső választottsági- 
gyülést felőle értesíti, mellynek ezen fog
lalatosságra az igazgatón kívül legálább 14 
tagból kell állnia. A’ gyülekezet a’ dolgot
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minden oldalról megtekintvén szavazás ál-= 
tál elhatározandja, valljon a’ folyamodó a" 
társaság’ keblébe mint valódi részes, éven^ 
kénti 50 pengő forint, — vagy mint fog
lalkozó egy negyed évre 1 0  pgő forintfi
zetés mellett felvétessék-e ? A' bevett tagok 
foglalkozók és vendégek neveivel együtt az 
őket ajánló részes tag neve is mindenkor 
jegyzőkönyvbe iktatik,

(Közgyűlés, 1839 januar’ 27.) Ha 
casinoi vendég vagy foklalkozó részes ki- 
ván lenni, de mint illyes a’ szükséges több
séget el nem nyeri, azon naptól fogva, 
mellyen érte a’ gótyóvetés végbement, töb
bé nem szabad járnia az intézetbe. Ha pe
dig foglalkozó kívánna részessé lenni ’s nem 
nyerné el a' többséget, minthogy a’foglal
kozók illetőségeiket egy évnegyedre elő
leg tartoznak lefizetni, ollyas addig ’s nem 
tovább járhatja az intézetet, meddig már lefi
zetett foglalkozói illetőségének ideje terjed.

6. A rra , hogy valaki a’ társaságba 
mint részes befogadtassék, a jelenlévő vá
lasztottsági tagoknak két harmadbeli szó
többsége szükséges.
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7. Ha ki a’ választottság által első go
lyóvetésre tagnak nem választatik, ugyan
azon ülésben tüstént másodszor vettessék 
érte golyó; és ha ekkor is kimaradni ta
lálna , ügyét a’ közgyűlés eleibe viheti fel
jebb , ’s ez által megválasztathatik.

8 . Vendéget akármelly részvényes 8  
napra bevezethet, de azontúl az igazgató 
ád neki bilétet az első választottsági gyű
lésig , ez pedig a’ közgyűlésig. Mire néz
ve a‘ vendégek neveit minden választott
sági és köz-ülésekben rendszerint fel kell 
olvasni.

9. A’ bevett foglalkozónak , vagy 
vendégnek az őket tudni illető szabátyok 
rövid kivonatban magyar, német, vagy 
franczia nyelven átadatnak.

10. A’ választottság 34 tagból áll, 
kik között 3 igazgató és egy jegyző. Mind
ezek évenként a’ januári köz-ülésben ek- 
képen választatnak ú jra: — Minden megje
lenő részes egy a’ tőle választatni kivánt 
34 választóttsági tagnak és ezek közt 3 
igazgató és egy jegyző nevét magában

frfíípd alább 28. pont.
7
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foglaló levélkét az e’ végre kiállított me- 
denczébe vetvén ; az egyesület három biz
tost nevez ki, kik becsületüket lekötvén nyil
ván fogadást tenni tartoznak, hogy a’ köz 
kívánságot igazán ’s részrehajlatlanul ki
jelelik, melly czél’ végrehajtására ugyan
az nap különösen összeülvén, az emlitett 
levélkéket átvizsgálják, ’s a’ többség’ aka
ratját belőlek kivonván, a’más nap tartan
dó gyűlésben, mellyre mind az előbbi igaz
gatót, választottsági tagokat és jegyzőt, 
mind az ezen hivatalra kinevezendő uj ta
gokat meghívják, a’ szavazatok kinyilat
koztatott több ’s mennyisége szerint az uj 
igazgatót ’s választottságot a’ jegyzővel 
együtt kikiáltják. Ugyan ekkor a’ minden
kit illető tisztség ’s mindenek’ rendes át
adása ’s vétele a’ bizottság’befolyása mel
lett végbemenend. Ha valamelly uj válasz
tott igazgató, vagy egyéb választottsági 
tag ezen hivatalt fel nem vállalná, az utána 
legtöbb szavazattal biró jutand helyébe. É r
tődik , hogy ezen bizottság munkálodás- 
’s kinevezése ellen semmi kivétel ’s ellen- 
tiség nem lehet.

* ) Lásd alább 29. pont.
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11. A’ választottság valamellyik igaz
gató által egybehíva, elölülőjét minden ülés
re maga kebléből betűsor szerint nevezi ki, 
’s a’ Casino igazgatása’ tárgyairól tanács
kozik és rendeléseket tesz. Efféle ülések 
két nappal előbb kihirdettetnek, hogy a* 
választottságban nem lévő részesek is , 
kiknek te tszik , megjelenhessenek , de 
csak mint hallgatók, minden szólási sza
badság nélkül.

12. A’ téli és nyári köz-ülésekben ho
zott rendeletek, valamint a’ társasági száma
dások’ rövid kivonatja is részint hírlapok ál
tal , részint a’ téli köz-gyülés után kiadatni 
szokott Casinokönyvben közhirré tétetnek.

13. Minden tag a’ maga részét vagy 
Pesten Praznovszky József urnái a’ Casi
no pénztárnokánál, vagy Pécsben erre 
különösen meghatalmazott Yaisz Józsefur- 
nál a’ Casino ügyviselőjénéi fizeti, vagy 
fizetteti le, ’s azoktól nyomtatott nyugtat- 
ványt kap. A’ Budapesten lakók az év’ első 
három hónapjában kötelesek fizetni, más
utt tartózkodók pedig legkésőbb a’ pesti 
Medárd-vásárig.

7*
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14. A’ ki az év’ három első negyedé
ben lesz a' Casinonak részese, az ugyan
azon évre az egész 50 pengő forintból 
álló részt tartozik a‘ köz pénztárba fizetni *, 
ha pedig annak utolsó negyedében vétetik 
fe l, azt a’ jövőre teendi le , és addig csak 
mint vendég járhatja a’ Casinot.

15. A’ Casino’ teremét idegen czélra 
’s vigalmakra, mellyekben a’ bémenetért 
fizetés kívántatik, alkalmazni nem lehet.

16. Ha cseléd, rend vagy alkalmaz
tatás ellen valakinek panasza van, jegyez
ze fel a’ panaszkönyvbe, nevét is aláír
ván. A’ panasz-könyv minden választottsá
gi ülésen felolvastatván, a' választottság 
helyes ̂ panaszokat megszüntetni iigjrekszik, 
és ez iránti rendeléseit vagy észrevételeit 
a' hajtott lapra irt panaszok mellé jegyez
teti. Névtelen és honfi által idegen nyel
ven irt panaszokat az igazgató kitöröl.

17. Van egy javaslatkönyv is , melly- 
ben minden részes az intézet javítására és 
emelésére szolgálható módokat ajánlhat. 
Ezen könyv hasonlókép minden választott
sági ülésben felolvastatik.
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18. A' Nemzeti Casino minden jeles!) 
magyar munkát az igazgató által tüstént 
megszerez $ szabadságában maradván azon
ban minden választottsági tagnak az ülés
ben ez iránt előterjesztést tenni.

19. A’ Casino könyvtárában olly 
könyvek is állván, mellyek egyes része
sek sajátjai, kik azokat haszonvételre ide- 
iglen beadták ’s akármikor visszavehetik ? 
ezeknek szintügy, mint a’ társaság által vá
sárlót^ vagy ajándékképen nyert könyvek
nek is rendes és külön összeírása tartassék.

20. A’ társaság’ vagyonai felől két 
lelettár £ inventarium)  vitessék 5 eg}ük 
mindig a’ kirendelő igazgató szállásán áll
jon j másik a’ levéltárban, és az uj szer
zemények azon nap mind a’ kettőbe beik- 
tattassanak.

21. A’ Nemzeti Casino jelenleg a’ 
pincze’ dolgába, és a’ részesek’ borai el
adásába semmikép nem elegyedik, és min
den felelet-terhet magáról elhárít.

22. A’ Casinoban tartatni szokott 
hangászati mulatságokra nézve e’ követ
kező szabályok vannak megállapítva:
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A’ hangászati mulatságokba minden 
részes maga , ’s kinek családja van, csa
ládjának társaságában belépti-jegy nélkül 
szabadon jár be.

Minden részesnek van joga a’ Casi
no szabályok szerint vendégeket magával 
hozni, de tartozik az arra rendelt hangá- 
szati vendégkönyvbe neveiket a’ magáéval 
együtt beiratni.

Minden részesnek van joga 5 idegen 
személy számára a’ rendeletek 4dik pont
jának szigorú megtartása mellett az igaz
gatóiul belépti-jegyet kérni.

Foglalkozók és casinói rendes ven
dégek a’ szabályok szerint különben is az 
intézet minden kényelmeiben részesülhet
vén , casinói vendég-jegyeik előmutatása 
mellett járhatnak be.

Egész esztendőre csak következen- 
dőknek adatnak ki belépti jegyek :

a.) Részes családjának, hogy ez ő 
nélküle is bémehessen.

b-3 Hangászoknak és műkedvelőknek 
(dilettant) csupán személyeikre.
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c.} Özvegy asszonyságoknak , kik 
iránt az igazgatóknak és ezek által a 'vá- 
lasztottságnak tétessék jelentés.

Egyéb rendüeknek csupán egy napra 
szóló jegyek adathatnak.

Idegeneknek, utazóknak, ’s több ef
féléknek az igazgató van felhatalmazva be
látása szerint jegyet adni.

Előlegesen mindenki megkéretik , 
hogy jegyét senkinek másnak által ne en
gedje , ’s igy se magának, se az Inté
zetnek kedvetlenséget ne okozzon.

A’ fentebbi 4 dik Rendelet pedig, szo
ros megtartás v égett, mind az igazgató , 
mind a’ részes urak figyelmébe különösen 
ajánltatik.

23. A’ számadások rendesebb vitele 
végett a’ közgyűlés e’ következőket ha
tározta :

a.) Jövendőben a’ számadás minden
kor a’ téli közgyűlés előtt vizsgáltassék 
m eg, melly végre a’ megelőző nyári köz
gyűlésből választottsági tagok és más ré
szesekből álló vegyes küldöttség lesz ki
nevezendő.
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b. )  Minden fizetést egyedül és egye
nesen a’ pénztárnok tegyen a’ kirendelő 
Igazgató rendelésére.

c. )  A’ pénztárnok a’ választottság- 
nak havonként mutassa be a’ pénztár ál
lapotának rövid kivonatját.

d. )  A’ foglalkozók megválasztása és 
részeik lefizetése mindenkor rendesen je
gyeztessék fel a’ Foglalkozók könyvében.

e. )  A’ lelettár Qnventarium) két pél
dányába a’ fenálló szabály szerint minden uj 
szerzemény irassék be árával együtt.

24. A’ gyűlések rendesebb tartása 
végett e’ szabályok állapítattak m eg:

a. )  Engedjünk az elnöknek rendtar
tási hatalmat gyakorlani, ’s ha csendre 
csendít vagy az előbb felállott beszélni 
akarót megnevezi, engedjük azt szólni, 
’s halgassuk végig béketüréssel. Ha többen 
kívánnák szólni , ez olly sorban történjék, 
mellyben magokat jelenték ’s az elnök ál
tal feljegyeztettek.

b. )  Ne beszélgessünk suttonban. Mit 
mondani akarunk, mondjuk a’ közönséghez 
’s nem szomszédainknak $ ’s ha csakugyan
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szólni akarót valamire figyelmezteti kívá
nunk, tegyük ezt halkan.

c/) 31aradjunk a’ kérdés mellett, ’s 
ha attól eltávozunk, legyen szabad az el
nöknek arra minket visszatéríteni.

d. } A’ csengetést, valamint a’ ‘hall
juk’ felkiáltást is vegyük rögtöni elnému
lás jeléül.

e. )  Mig az elnök a’ végzést ki nem 
mondja, ne menjünk tovább.

f. )  Szólítsuk egymást a’ gyűlésben 
így : ‘Uraim!’ vagy ‘Urak!’

g. )  Köz-gyülés alatt a’ gyűlés tere
mében senki ne dohányozzék.

25. (Közgyűlés, 1837, január 29.} 
Ha az aláírás múltával valamelly tag a’ 
casino-társaságból kilép, sem ö m aga, 
sem örökösei az intézet semminemű tőkéi
hez vagy vagyonához legkisebb jogot nem 
tarthatnak.

26. (Közgyűlés, 1837, junius’ 4 .) 
A’ casino minden tehetségét magának tö
kéletes megalapítására és saját ház’ szer
zésére kívánván egyesíteni: semminemű 
idegen intézetekre vagy czélokra ezentúl

8
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pénztárából akármi szín alatt segítséget 
nem ajánlaná.

27. ([Közgyűlés, 1838, január’ 28.) 
A’ casino’ termeiben ebédet csak casinói 
tag adhat, ’s ez is ebbeli szándékát az 
igazgatóságnak előleg jelenteni tartozik.

28. ([Közgyűlés, 1838, január’ 2 8 5 
*s annak következtében választottsági ülés 
1838 , február’ 8 .)  A’ Rendeletek’ 8 ik 
pontja ekképen világosítatik ’s módosí- 
tatik:

a.) Vendéget a’ casinoba minden ré
szes szabadon vezethet b e , feljegyezvén 
az e’ végre rendelt ‘Idegenek könyvében ’ 
mind a’ bevezető tag a’ bevezetés’ napjával 
együtt saját nevét, mind a’ bevezeti vendég 
a’ magáét. Illy bevezetés mellett azonban 
csak 8  napig járhatni az intézetbe. Ha tovább 
kivánja valaki a’ casinot vendégként hasz
nálni , az igazgatóság által kiadandó ideig- 
leni belépti jegygyei szükség elláttatnia, 
mellynek ereje az első választottsági ülé
sig tart. Még tovább bejárni kivánó ven
dég , nevének az öt ajánló részesével együtt 
8  napig kifüggesztetése után, a’ válasz-
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tottság által szintúgy, mint a’ részes vagy 
foglalkozó, titkos szavazás alá bocsátatik.

b. )  Az elválasztott vendégek, a*kö
vetkező évi téli közgyűlés után tartandó 
első választottsági ülésig járhatnak be $ 
midőn az uj választottság által ismét go
lyóvetés alá boesátatnak.

c. )  Ha akár régibb akár uj vendé
gek' választásakor valamellyik, a’ szük
séges többséget nem nyerné m eg, ollyast 
bármilly részes a’ szokott 8  napi név-füg- 
gesztés mellett, akárhányszor ismét vá
lasztás alá ajánlhat és bocsátatni kivánhat.

d. )  Ha valamelly részes, ki nem vá
lasztottsági ta g , valakit vendégül (szint
úgy mint részesül vagy foglalkozóul) ajánl, 
azt a’ választás’ ideje előtt valamelly igaz
gató vagy választottsági taggal közelebb
ről megismertetni el ne mulaszsza, hogy 
ez ekképen iránta a’ választóknak minden 
szükséges értesítést adhasson.

e. )  Valamint a’ foglalkozók’ úgy az 
elválasztott vendégek’ nevei is egy egy 
külön táblán valamelly kitűnő helyen ki
függesztve tartatnak, és mind e’ név-laj-

8 *
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stromokat, mind az ‘Idegenek’ könyvéta£ 
igazgatóság ’s jegyző hónaponként egy
szer , vagy ha szükségesnek látná , több- 
szer is átvizsgálván, szorosan ügyelend 
fel arra, hogy e’ tekintetben legkisebb 
visszaélés ne történjék.

29. (Közgyűlés, 1838, január’ 28.) 
A’ választásokra nézve rendeltetett:

a. )  A’ casinoi részesek' megszapo- 
rodta miatt a’ választottsági tagok’ eddigi 
száma 44re emeltetik.

b. )  A’ betöltendő választó czédulák’ 
szétküldözése azon részesek számára, kik 
Budapesten tartózkodván, közgyűlésre meg
hívatnak , három tag ’s a’ jegyzőből 
álló bizottság által eszközöltetik pecsét alatt. 
E’ három tagot a’ választottság maga’ keb
léből titkos szavazás’ utján választja.

c. )  A’ betöltött választó czédulát az 
ülésben minden választó személyesen adja 
a’ választó bizottság’ elnökének kezébe, ’s 
az e’ mellett levő két más tagja ugyanazon 
bizottságnak minden általadó’nevétfeljegyzi.

d. )  A’ czédulák’ könnyebb és szapo
rább átnézhetése végett a' Rendeletek’ lOik
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pontjában rendelt 3 bízott helyett a' jegy
zőn kívül 7 tag neveztessék ki, úgy hogy 
e’ bizottság összesen 8  személyből álljon, 
kiket a’ közgyűlésnek ajánlás végett ha- 
sonlólag a’ választottság titkos szavazattal 
válaszszon. — A’ bizottsági tagok, hogy 
az ülés’ egyéb tanácskozásiban részt ve
hessenek , csak ebéd után fogjanak a" czé- 
dulák’ vizsgálatához*, addig pedig a’ bi
zottság a' czédulákat magában foglaló me- 
denczét a- casinoi könyvtárban levő vasaj
tós falszekrénybe tevén, ennek kulcsát a‘ 
bizottság’ elnöke a’ maga és még két más 
bizottsági tag’ pecsétével lepecsételve ma
gához vegye. A’ bizottság egyébiránt úgy 
intézze munkálúdását, hogy az t, ha csak 
lehetséges, egy ízben elvégezhesse, és 
minden választó czédulát tüstént égessen el.

e.) Igazgatóságra vagy jegyzőségre 
adott szavazat azon esetre, ha valaki e’ 
részben a’ többséget el nem nyerhetné , vá
lasztottsági tagságra is szól, kivevén ha 
ugyanazon név egy czédulán két külön osz
tályban egyszernél többszer fordulna elő.
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Az igazgatók’ jogai, ’s 
kötelességei.

1 . Ok hirdetik ki a’ választottsági ülé
sek napjait.

2. A’ vendéglő’, és cselédek’ rendben 
tartása, ’s talán szükséges megszólítása és 
dorgálása, ’s ez utolsóknak megfogadása és 
változtatása őket illeti. E ’ végre a’ panasz
könyvet gyakran átvizsgálják, és a’ benne 
feljegyzett hiányt ’s rendetlenséget való
sulva találván, azonnal megorvosolják.

3. A’ már elfogadott fizetéseken kivül 
olly elkerülhetlen és sürgetős költségekre, 
mellyek választottsági ülés tartásáig nem 
halaszthatók, 1 0 0  pengő forintig rendel
hetnek ki a’ pénztárból.

4. Megeshető zavar és rendetlenség 
elhárítása végett, az igazgatók’ közül a’ 
számadás és pénzzel bánás csupán egyikére 
bizatik: hogy ezek’ folyamatja felől min-
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dig tiszta és körülményes tudása lehessen. 
0  hatalmazza meg a’ kifizetéseket, és ha 
eltávoznék, a’ helyébe megbizandót a’ vá- 
lasztottság helybenhagyása mellett ö vá
lasztja ki. Jelenleg Fáy András úr fogadá 
el az ebbeli megbizottságot.

5. Semmi nagyobb változtatást a‘ vá- 
lasztottság’ helybenhagyása nélkül nem te
hetnek.

6 . A’ részvények’ beszedését minden 
módon eszközleni kötelesek, ’s azért a’ 
gondatlan ’s vonakodó fizetőt, szóval vagy 
írásban, kötelezése’ teljesítésére több íz
ben is felszólítják, ’s ha minden fáradozá
suk sikeretlen maradna, annak nevét a’ vá
lasztottsági vagy köz ülésnek bejelentik.

7. A’ közülések’ határozásait, ’s a’ 
közönséget érdeklő dolgokat a’ hivatalos
nak választott „Jelenkor“ czimü hirlap ál
tal közhirré teszik.

8 . Az intézet’ ezüstére ’s minden fel
jegyzett bútorai’ jó karban tartására ügyel
nek, a’ pénztárt ’s számadásokat gyakran 
megvizsgálják, felvigyáznak különösen ar
ra , hogy a’ számadó főcselédnek minden
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hónap végével beadandó számadásában hiány 
ne legyen, ’s hogy ö azzal, kitol mit vett, 
nevét, ’s portékája árát hitelesen beirassa.

CA’ m últ évi Casino-könyvben e he ly tt 
9 - //  szám a la tt volt pont az  1 8 4 0 / 7  té li 
közgyűlés á lta l kihagyatni rendeltetett.J

9. A’ kártyapénz nem követeltetvén , 
az ö szorgalmokra hagyatik, hogy e’ miatt 
a" kiadásokban visszaélés ne essék.

40. A’ pénztárnoktól minden közülés 
előtt előkérik számadásait, ’s a’ gyüleke
zetét mind a’ begyült , mind a’ kiadott 's 
fenmaradt pénz’ mennyi- ’s minemüségéról 
élő szóval is tudósítván, a’ számadást min
den ágazataiban és részletiben több példány
ben a’ részesek között körültetik.

11. Minden év végével előleges köl
tségvetést fognak a' következőre kidolgoz
ni , a’ múltnak jövedelmét ’s kiadásait ve- 
vén alapul, ’s a’ különbséget vagy czéli- 
rányos változást érintvén, melly a’ jövő 
éviekben történhetnék. E ’ költségvetést a’ 
következő évi januári közülésnek elébe ter
jesztik , melly azt átnézvén, észrevételeit 
’s utasításait az iránt kijelenti.
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12. A’ Casinónak folyamatban ’s tisz
tán tartására, benne a’ csendre ’s illendő
ségre ügyelnek, hogy az intézet mindig 
legjobb hírben maradjon. Ok emlékeztetik 
ennél fogvást a’ netalán feledékeny része
seket a’ köz akarat határozta alapok’ tisztel- 
tetésére ; ők híják össze a’ választottságot, 
sőt ha szükséges lenne, az egész társa
ságot , annak meggátlására, ha valamelly 
részes, foglalkozó, vendég vagy akárki 
a’ község méltóságát akarmi módon meg
bántani , rendeletéit általhágni, sőt az in
tézetet magáénak tekintvén, benne hatal
maskodni, ’s igy a’ közegyeséget hábor
gatni nem átallaná ; vagy pedig olly vala
ki találkoznék, ki a’ világ előtt hirét ’s cha- 
racterét mocsokkal bélyegezné, vagy mocs- 
kítatni szenvedné, úgy hogy az egyetem 
vele társasági közlekedését, a’ nélkül hogy 
ezen szenny magára is háramlanék, nem 
folytathatná; illyes esetekben a’ társaság’ 
nyugalmát, díszét, ’s eddig érdemlett tisz
tasági fényét óvni köteleztetvén, az illy 
tagot az intézetből kimaradásra, mindazál- 
tal kimélőleg megkérendik.
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A' választottak* jogai ’s 
kötelességei.

1. Havonként, vagy ha sürgetés dol
gok jönnének közbe, akármikor szükséges 
leend, az igazgatók által a’ választottság' 
ülésére hivatalosan meghivattatnak 5 és mi
után e’ tisztet és a’ bennük helyeztetett 
köz-bizodalmat elvállalták, pontosan meg
jelenni tartoznak.

2. Valamelly végzéshozásra a' válasz
tottság’ tagjai közül hétnek, ’s ezek szá
mában egy igazgatónakkelljelenlenni.

3. A’ választottság, dolgai folytatá
sában sem önkényleg, sem megállapított 
rend ellen semmit nem tehet, hanem minden 
munkálódásiban a’ közülés’ határozásihoz 
szorosan ragaszkodva az intézet’ javára 
czélzó szabályokat készitend, ’s végre is 
hajtand, annak idejében megvizsgálás ’s 
helybenhagyás végett a’ következő közülés 
eleibe terjesztvén.
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4. Sarkalatos és rendkívüli változta
tásokat egyedül a’ két közülés határozhat.

5. A’ választottság ezen ülésekben 
minden czélirányos, ’s nem épen a’ közülés’ 
jogai körébe tartozó tárgyat, melly az in
tézet’ gyarapodását és virágzását előmoz
dítja, nem különben minden észrevett hi
bák ’s hiányoknak, vagy az intézet folya
matát gátoló egyéb akadályoknak elhárí
tását , valamint pénzkiadásokat, a’ költ
ségeknek ’s számadásoknak szoros meg
vizsgálását munkába veszi, ’s az ezek iránt 
támadt kérdéseket, fontos, velős és kime
rített tanácskozás után, a’ többség’ véle
ménye szerint eldönti.

6 . Az igazgatók’ befolyása mellett a1 
választottság határozza el az intézet kész
pénzének a’ legbátorságosb helyre, melly 
minden esetre ki nem haló test legyen , 
minden törvényes óvások mellett kamatra 
kiadatását.

7. Az igazgatóknak, valamint a’köz
rend’ fentartásában, úgy a’ pénzek’ be
hajtásában is , minden kitelhető módon se
gédül szolgál.
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8 . Sera az igazgatok, sera a’ válasz- 
tottság bármi szín alatt jutalmat vagy 
kárpótlást senkinek sem adhatnak , mivel 
az effélék elitélését és rendelését, ha csak
ugyan valamelly különös eset magát elő
adná , a’ közülés önhatása’ körébe foglal
tatni kívánja és magának mindenkorra 
fentartja. — Hasonlókép az igazgatók, va
lamint a’ választottság is minden kicsapon
gó és szükségtelen költségektől el vannak 
tiltva, és csak a’ mulhatlanokra szorítva; 
meg lévén már mind az, a’ mi leginkább 
szükséges , az intézet’ számára szerezve.

9. Ha mind a’ három igazgató hosz- 
szabb időre eltávozván, vagy akármikép 
tisztében eljárni akadályoztatnék: az igaz
gatóság’ előadása és befolyása mellett a* 
választottság e’ végre tartandó ülésében 
kebléből valakit kinevez, a’ ki az igaz
gató’ helyét mindaddig tartja, mig egyik 
vagy másik hivatalát ismét folytathatandja.

10. Különösen iparkodni fog a’ vá
lasztottság a’ részesek’ számát, leginkább 
jeles és kitűnő férfiakkal nevelni: min-
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den. akármelly osztályba beavatandó uj 
tagnak az intézetbe való felvétele, a’ már 
érintett mód szerint, az ő szavazásától 
fiio-o-.Oo
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PÉNZTÁR ALLAPOTJA
1839 J a n u á r  ltol D e c e m b e r  31kéig

I .

J á r a n d ó s á g o k .
Hátramaradt tartozások 1838 végéig.

Pengd
for . hr. for . kr.

1829ről 1 részvény . . 50 —
1830ról 1 55 • 50 —
1831ről 2 55 . 100 —

1832r51 6 55 . 300 —
1833ról 10 j j . 500 —
183 Iröl 23 55 . 1150 —
1835röl 19 15 • 950 —
1836ról 37 55 . 1850 —
1837r51 78 55 . 3900 —
1838ról 170 15 . 8500 — 17350
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Egyéb járandóságok 1839-re

Pengő
for .  kr. for .  kr.

P é n z t á r i maradvány
1 8 3 8 r ó l .....................

1839dik évre 569 rész
vényes után . . . .  

Foglalkozóktól . . . .  
A’ kereskedöségnél lévő 

14,000 p. frt. tókétől 
száztól 5 kamat, azaz 
1838dik évi augustus 
ltö l 1839dik év julius
3 1 i g ...........................

A’ komáromi hajóbiztosi- 
tó társaságnál 6000 p. 
frt. töke egy évi kamat
jában az az 1838dik évi 
jnnnár 14től 1839ik év 
január llk é ig  . , .

Ugyanazon társaságnál 
30 részvépy után 1838. 
évi osztalékban bejött 

A’ gőzhajó -  társaságnál 
volt 30 részvény 20017 
pfton eladatván, ’s ezek 
helyett ugyan annyi

1051 17

28450 — 
240 —

700 —

300 -  

242 24
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1834ik évi status köte
lezvények 19903 pfrnt
51 p. kr. Vétettek, a’ 
fenmaradt summa . . 

Egyvelgesekböl . . .
113 9
411 20 31508 10

össses járandóság 48858 10
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n.
B e v é t e l .

tengő 
for. hr.

A’ mult évi m a ra d v á n y .....................  1051 17
1834ről 3 r é s z v é n y ...................... 150 —
1835ról 2 „   100 —
I836ról 9 „   450 —
1837röl 24 „   1200 —
I838ról 58 „   2900 —
1839r51 345 „  17250 —
F o g la lk o zó k tó l.....................................  240 —
A’ kereskedőktől k a m a t .....................  700 —
A ’ komáromi társaságtól.....................  300 •—
Ugyanezen társaságtól osztalékban . 242 24
A’ status kötelezvények’ vásárlásából

fenmaradt r é s z ...............................  113 9
E gyvelgesek b ö l................................  411 20

Összesen 25108 10

9



HI.
K i a d á s .

Rendes:
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tengő
fo r .  kr. for .  kr

H á z b é r r e ........................... 4024 _
Tisztviselők és cselédek 

fizetésére ...................... 4328 48
Komornok által tett köl

tségekre ........................... 308 30
Cselédek téli ’s nyári öl

tözeteire . . . . . . 1103 17
Olajra és égett borra . . 803 32
K ártyák ra ........................... 109 12
Viasz-gyertyára . . . . 275 —
Dohányra és dohányzó esz

közökre : ..................... 248 48
Tüzelő fá r a ........................... 413 36
Magyar könyvekre . . . 158 57
Hírlapok és folyóiratokra . 1846 54
Nyomtatási és könyvkötői 

költségekre . . . . . 467 27
ír ó - s z e r e k r e ..................... 119 18
Posta költségekre . . . 33 2
Mesteremberek’ különféle 

árjegyzékeire . . . . 3511 37
Mosásra és tisztogatásra 275 9 18627 7,
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Rendkívül i .*
Pengő

fo r .  kr. fo r .  kr.

A’ magyar játékszínre . . 
Hangászati mulatságokra 
Rendkívüli könyvekre . . 
A’ könyvtár’ elrendelésére . 
Uj szerzeményekre . . .

1400 —
1000 —

1747 1
123 3G

1654 5 5924 42

Összesen . 24551 49
A’ kiadást a’ bevételből le

húzván marad a’ pénztár
ban 1840re...........................  556 21

9*
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IV.

1839 december 31kén maradt tartozások:

J 829röl 1 ré szv é n y

p .  f o r .  

50

] 83Cról 1 » . . . 50 —
1 8 3Irő l 2 100 -
1832ről 6 * 300 —
1833ról 10 »  • 500 —
1834ről 20 1000 —
1835ről 17 » 850 —
1836ról 28 ?> • 1400 —
1837röl 54 V 2700 —
1838ról 112 5000 —
1839ről 224 » 11200 —

Ö sszesen • • • • 23750 —
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V.

Kamatozó ’s egyéb kinn levő tőkék :

A’ kereskedő egyesületnél . . 14000 —
A’ komáromi haj óbiztositó társaság

nál 30 r é sz v é n y ................. 6000 —
Különféle status kötelezvények 5s 

hg Esterházyféle sorsokban . . 21107 51

41107 51
Ide számítván a’ fentebbi tartozá

sokat ...........................................  23750
Továbbá a’ pénztárban lévő ma

radványt .................................  • 550 21

A’ casinonak mostani remélhető és 
valóságos pénzértéke összesen . 65414 12
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F E L J E G Y Z É S E

a’ casino birtokában levő status- és egyéb 
kölcsön-papirosoknak:

Harminczegy darab 1834ki cs. kir. 
status-kötelezvény, u. in.

Sor QSerieJ Szám
1 1 — 218
1 1 — 219

140 — 2789
140 — 2790
140 — 2791
140 — 2792
140 — 2793
140 — 2794
256 — 5118
260 — 5181
260 — 5183
260 — 5194
260 — 5195
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Sor 0Serie)  Szám
260 — 5196
266 — 5315
305 -  6085
305 -  6086
305 ~  6087
305 — 6088
305 ~  6089
449 “  8976
450 — 8991
661 “  13,205
699 — 13,973
699 “  13,974
892 ~  17,827
972 ”  19,424
972 “  19,438

1279 25,565
1570 “  31,397
1579 “  31,57121 hiával

Tíz darab 1834ik 40 forintos Esterházy 
sors-kötelezvény:

Szám
17.421
17.422
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17,423
163.565 
163,567 
169,512 
169,562
169.565 
169,569 
169,570.
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