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A

Almásy Dénes gr. 
Almásy György gr. 
Almásy Kálmán gr. 
Almásy Pál.
Almásy Zsigmond. 
Almay Rudolf.
Alsace d’ Hennin hg. 
Ambrózy Béla b. 
Ambrózy György b. 
Ambrózy Gyula. b. 
Ambrózy Lajos b. 
Andrássy Aladár gr. 
Andrássy György gr. 
Andrássy Gyula gr. 
Andrássy Manó gr. 
Apor Sándor b. + 
Apponyi György gr. 
Apponyi Károly gr. 
Apponyi Sándor gr. 
Asbóth Ede.
Atzél Lajos b.
Atzél Péter 
Augusz Antal b.



B

Babarczy Antal b. 
Bakody Tivadar. 
Balassa István.
Balassa János.
Baldácsy Antal b. 
Ballagi Mór.
Bánffy Albert b.
Bánffy Béla gr.
Bánffy György gr. 
Bánffy Miklós gr. 
Bánhidy Albert b. 
Bárczay János. 
Barkóczy János gr. 
Bartakovics Flórián. 
Bartal György. 
Batthyány Ferencz gr. 
Batthyány Fülöp hg. 
Batthyány Géza gr. 
Batthyány István gr. 
Batthyány József gr. 
Batthyány László id. gr 
Batthyány László ifj. gr 
Batthyány Ödön gr. 
Bay Sándor.
Becker Leopold.



BellegardeÁgost gr. 
Bencsik György. 
Beniczky Ferencz. 
Beniczky Gyula. 
Beniczky Ödön.
Beöthy Ákos.
Berchtold Antal gr. 
Berchtold Arthur gr. 
Berchtold László gr. 
Berchtold -Richárd gr. 
Berchtold Zsigmond gr. 
Bérczy Károly, f  
Berényi Ferencz gr. 
Beretvás Endre.
Bernáth Dezső. 
Bernrieder József. 
Berzeviczy Egyed. 
Bésán Nép. János b. 
Bethlen Ferencz g^ 
Bethlen József gr. 
Bezerédj László. 
Bezerédj Pál.
Beust Ödön b.
Bicskey Kálmán.
Birly Ede.
Birly István.
Bissigen Nándor gr. 
Bittó István.



Blahunka Ferencz. 
Blaskovich Albert. 
Blaskovich Ernő. 
Blaskovich István., 
Blaskovich Miklós. 
Blaskovich Sándor. 
Bocskay Ignácz. 
Bohns János.
Bohus László. ‘ 
Bohus Zsigmond. 
Bolza István gr. ‘ 
Bolza József gr. 
Bolza Péter gr. 
Bombelles Lajos gr. 
Boronkay Rudolf. 
Bossányi László.
Bottka Béla./
Breuner Ágoston gr. 
Brunswick Géza gr.
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c,
Capdebo István. 
Cbotek Otto gr. 
Chotek Rudolf gr. 
Csáky Albin gr. 
Csáky Béla gr. 
Csáky László gr. 
Csapó Vilmos 
Csávosy Ignácz. 
Csekonics Endre gr. 
Csekonics János gr. 
Csernovics Arzén. 
Csernovics Péter. 
Csernyus Andor. 
Czebrian László gx. 
Cziráky János gr. 
Czobel Albert.
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D.
Damaszkin János. 
Dániel Pál.
Deák Ferencz. 
Degenfeld Béla gr. 
Degen féld Gusztáv gr. 
Degen féld Imre gr. 
Degré Alajos. 
Dessewffy Aurel gr. 
Dessewffy Egyed gr. 
Dessewffy Gyula gr. 
Dessewffy Marczel gr. 
Dessewffy Otto. 
Dezasse Emil gr.
Dó'ry Lajos.5 
Dráskóczy Gyula 
Duka Péter b.
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E.
Élez Károly gr.
Emich Gusztáv id. 
Emich Gusztáv ifj. 
Eötvös Dénes h. 
Eötvös József b.
Erdőd y Ferencz gr. 
Erdődy György gr. 
Erdődy Gyula gr. 
Erdődy István gr. 
Erdődy László gr. 
Erdődy Sándor gr. 
Esterházy Antal gr. 
Esterházy Géza gr. 
Esterházy Imre id. gr. 
Esterházy Imre ifj gr. 
Esterházy István gr. 
Esterházy László gr. 
Esterházy Mihály gr. 
Esterházy Miklós gr. 
Esterházy Miklós hg. 
Esterházy Pál gr. 
Esterházy Pál hg.
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F.
Fabinyi Theofil. 
Fekete László. 
Festetics Ágoston gr 
Festetics Andor gr. 
Festetics Béla gr. 
Festetics Dénes gr. 
Festetics Géza gr. 
Festetics György gr 
Festetics Gyula gr. 
Festetics Leo gr. 
Festetics Pál gr. 
Festetics Tasziló gr. 
Fiáth Ferencz b. 
Forgách Antal gr. 
Forgách József gr. 
Forgách Kálm. gr. 
Forgách Károly gr. 
Forgách László gr. 
Földváry Albert. 
Földváry Lajos b. 
Földváry Miklós.
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G

Gaal Kristóf.
Gárdos János.
Gerliczy Felix b.
Gerliczy Yincze b.
Ghyczy Kálmán.
Gorove István.
Gosztonyi János.
Gosztonyi Kálmán. 
Graffenried Burgenstein E. b. 
Győry László gr.
Gyürky Ábrahám gr.
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H

Haader György ilj. 
Hadik Béla gr.
Hajós József.
Halasy Aladár.
Halasy Szerencs.
Halász Gedeon.
Haller Sándor gr. 
Hammerstein Frigyes gr. 
Hanzély Ferencz. 
Hanzély László.
Haris György.
Harkányi Frigyes. 
Harkányi Károly.
Havas Ignácz.
Havas József.
Herrich Károly. 
Hertelendy Gyula. 
Hideghéthy Antal.
Hindy Árpád.
Hirschler Ignácz.
Hollán Ernő.
Horváth Antal.
Horváth Boldizsár. 
Horváth Gedeon b. 
Horváth László.
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Hunyady Arthur. 
Hunyady Imre gr. 
Hunyady József gr. 
Hunyady Kálmán gr. 
Hunyady Lajos gr. 
Hunyady László gr. 
Hunyady Oszkár. 
Hunyady Vilmos. 
Huszár Ferencz. 
Huszár István.
Huszár Károly.

c a s i n o - k ö n t v . a
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L J .

Inkey Edmund. 
Inkey István.
Inkey József.
Inkey Nándor.
Inkey Sándor.
Inkey Zsigmond. 
Ivánka Imre.
Ivánka Zsigmond. 
Jankovich Béla. 
Jankóvich Gyula gr. 
Jankovich Gyula. 
Jankovich József. 
Jankovich György. 
Jankovich László. 
Joannovics György. 
Jókai Mór.
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K.
Kállay Benő.
Kállay Gusztáv. 
Kálnoky Dénes gr. 
Kandó József.
Kappel Frigyes.
Kár Mátyás.
Kárász Géza.
Kárász Imre. 
Karátsonyi Ferencz. 
Karátsonyi László id. 
Karátsonyi László ifj. 
Karátsonyi Guidó gr. 
Károlyi Alajos gr. 
Károlyi Ede gr. 
Károlyi Gábor gr. 
Károlyi György gr. 
Károlyi Gymla gr. 
Károlyi István gr. 
Károlyi István ifj. gr. 
Károlyi Sándor gr. 
Károlyi Tibor gr. 
Károlyi Viktor gr. 
Kasselik Jenő. 
Kászonyi József. 
Kecskeméthy Aurel.

2*



Kégl György.
Keglevich Béla gr. 
Keglevich István gr. 
Kelemen Albert, f  
Kelemen Sándor. 
Kemény Zsigmond b. 
Kempelen Imre. 
Kendeffy Árpád.
Ke ve József.
Kinsky Oktavián gr. 
Kinsky Zdenko gr.
Kiss Ándrás.
Kiss Miklós.
Kléh István.
Klobusiczky Ágoston. 
Korányi Frigyes. 
Korizmics László. 
Korniss Adám gr. 
Korniss Emil gr.
Korniss Gáspár gr. 
Korniss Miklós gr. 
Kosztolányi János, f  
Kosztolányi József, f  
Kovács István.
Kovács László.
Kovács Sebestyén Endre. 
Königsegg Alfréd gr. 
Königsegg Gusztáv, gr.



Königsegg Hugó gr. 
Kövér János ifj. 
Kubinyi Ferencz ifj- 
Kund Vincze. 
Kvassay Ede.
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Lu
Laczkovich József. 
Lányi Jakab.
László László.
Latinovics Albin. 
Latinovics György. 
Lázár Kálmán gr. 
Lazsánszky Sándor gr. 
Ledniczky Mihály.
Lévai Henrik. 
Liechtenstein Ferencz hg. 
Liechtenstein Frigyes hg. 
Liechtenstein János hg. 
Lipovniczky Vilmos. 
Lippay Gáspár.
Lipthay Antal b.
Lipthay Béla b.
Lónyay Albert.
Lónyay Gábor.
Lónyay Menyhért. 
Lo-Presti Lajos b.
Luka Antal.
Luka György.
Luka Gusztáv.
Luka Lajos.
Lumniczer Sándor.



Madas Károly.
Magyar Imre.
Majláth György. 
Majthényi Alajos. 
Majthényi Auguszt b. 
Majthényi Bálint. 
Majthényi Izidor b. 
Majthényi László id. b. 
Majthényi László ifj. b. 
Majthényi László ifj. b. 
Majthényi Ottó b. 
Marczibányi Antal. 
Markusovszky József. 
Mayer Henrik. 
Maygraber Ágoston. 
Mecklenburg Károly b. 
Mednyánszky Dénes b. 
Mesznil Viktor b. 
Migazzy Vilmos gr. 
Mikes János gr.
Miske Imre b.
Mitrovszky Wladimir gr. 
Mocsáry Lajos.
Mocsonyi Antal. 
Mocsonyi Jenő.



Mocsonyi Sándor. 
Moskovicz Mór. 
Murányi Ignácz, 
Muslay Sándor.
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N.
Nádasdy Ferenz ifj. gr. 
Nádasdy Lipót gr. 
Nagy Gedeon.
Náko Kálmán gr.
Náko Sándor gr.
Návay Lajos.
Návay Tamás.
Nedelko Döme.
Nemes Vincze gr. 
Nemeshegyi József. 
Németh Lajos.
Németh Sámuel.
Neppel Ferencz. 
Neskovics Döme. 
Nicolics Fedor b. 
Nicolics Sándor. 
Nopcsa Ferencz b. 
Nyáry Antal b.
Nyéky Gyula.
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0 .

Odescalchi Arthur hg. 
Odescalchi Gyula hg. 
Okolicsányi Antal. 
Okolicsányi Sándor. 
Orczy Andor b.
Orczy Béla b.
Orczy Bódog b.
Orczy Elek b.
Orczy György b. 
Orczy László b. 
d’Orsai Emil gr.
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P ,
Pajthényi Sándor. 
Palásthy Viktor, f  
Pálffy Antal hg.
Pálffy Antal gr.
Pálffy István gr.
Pálffy János gr.
Pálffy József gr.
Pálffy Rezső gr.
Palkó vies Károly. 
Pallavicini Alfonz őrgr. 
Pallavicini Roger őrgr. 
Pallavicini Zsigmond őrg. 
Patay Ferencz.
Patay György. 
Pázmándy Béla.
Péchy Manó gr. 
Pejacsevich Gábor gr. 
Pejacsevich Károly gr. 
Pejacsevich János gr. 
Pejacsevich László gr. 
Pejacsevich Márk gr. 
Pejacsevich Pál gr. 
Pejacsevich Péter gr. 
Perczel Béla.
Perényi Zsigmond b.



Pfeffer János.
Pilisy Béla.
Plachy Tamás. 
Podmaniczky Armin b. 
Podmaniczky Frigyes b. 
Podmaniczky Géza b. 
Podmaniczky Levente b. 
Polgár Mihály.
Pompéry János. 
Pongrácz Adolf gr. 
Pongrácz Ede gr. 
Pongrácz István gr. 
Prónay Albert b. f  
Prónay Elek b.
Prónay Gábor b.
Prónay István.
Prónay József.
Pulszky Ferencz.
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R.
Ráday Gedeon id. gr. 
Ráday Gedeon ifj. gr. 
Ráday László ifj. gr. 
Radnótfay Sámuel.
Raisz Szilárd.
Rajner Pál.
Rakovszky Károly.
Ráth Károly.
Rédl Béla b.
Rédl Gyula b.
Reinitz József.
Révay Ferencz b.
Révay Simon b. 
Reviczky István. 
Rliédey János gr. 
Roggendorf Robert gr. 
Rónay János, f 
Rosty Pál.
Rothfeld Soma. 
Rottenbiller Lipót. 
Rózsay József.
Rökk Szilárd.
Rudits József id. b. 
Rudnyánszky Ferencz. 
Rudnyánszky Iván b.
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s.
Salamon Géza.
Sándor Móricz gr. 
Sárközy Kázmér. 
Schernhoffer Károly. 
Schmetow Rikhard gr. 
Schmidegg Ferencz gr. 
Sclimidegg János gr. 
Scliönborn Ervin gr. 
Scitovszky Márton. 
Sembery István. 
Semsey Albert.
Semsey Lajos.
Sennyey Lajos b. 
Sennyey Pál b.
Serényi László gr. 
Sigray Fülöp gr.
Simon Florent. 
Simoncsics János. 
Simonyi Gyula. 
Simonyi Lajos b.
Sina Simon b.
Smittmer Adolf. 
Somogyi János gr. 
Somosky Aut al. 
Somssich Imre ifj. gr.



Somssich János id. gr. 
Somssich Pál.
Splényi Henrik b. 
Splényi Ödön b. 
Steinbach Ferencz. 
Stubenberg József gr. 
Szabó Tmre.
Szabó József.
Szabó Miklós.
Szápáry Antal gr. 
Szápáry Béla gr. 
Szápáry Géza gr. 
Szápáry Gyula gr. 
Szápáry Imre gr. 
Szápáry István gr. 
Szápáry Iván gr. 
Szápáry László gr. 
Szathmáry Károly. 
Széchen Antal gr. 
Széchenyi Béla gr. 
Széchenyi Dénes gr. 
Széchenyi Ferencz gr. 
Széchenyi Gyula gr. 
Széchenyi Imre gr. 
Széchenyi János gr. 
Széchenyi Kálmán gr. 
Széchenyi Ödön gr. 
Széchenyi Pál gr.



Széher Mihály.
Széli Kristóf.
Szende Béla. 
Szentiványi Károly. 
Szentiványi Vincze. 
Szentkirályi Albert. 
Szirmay Géza. 
Szitányi Adolf. 
Szitányi Bernát. 
Szitányi Izidor.
Szlávy György. 
Szlávy József.
Szlávy Miklós. 
Szögyény László id. 
Szögyény László ifj. 
Sztankovánszky Imre. 
Sztáray Antal gr. 
Sztáray János gr. 
Sztáray László gr. 
Sztáray Viktor gr. 
Szntsits Károly.
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T
Takács Sándor.
Takácsy Miklós. 
Tarnóczy Kázmér. 
Tasner Géza.
Teleky Domonkos id. gr. 
Teleky Domonkos ifj gr. 
Teleky Károly gr. 
Teleky Sámuel gr. 
Teleky Sámuel ifj. gr. 
Teleky Sándor gr.
Térey Ignácz.
Térey Pál.
Thaisz Elek.
Tihanyi Ferencz.
Tihanyi Gyula.
Tisza Kálmán.
Tisza Lajos.
Tomcsányi József. 
Tomcsányi Károly. 
Torkos László.
Tóth Lőricz.
Török Bálint gr.
Török János.

CAS1WO KÖNYV. 3
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Török László gr. 
Trautmannsdorf Nán !or gr. 
Traun Ferencz gr.
Trefort Ágoston.
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u
Ullmann Sándor. 
Uray Kálmán.
Urbán Andor.
Urbán Gyula. 
Grbanovszky Jusztin. 
Úrházy György. 
Ürményi József. 
Ürményi Miksa. 
Ürményi Pál.

3*
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Vámbéry Armin. 
Yay Alajos b.
Vay Béla b.
Vay Lajos b.
Yay Sándor b. 
Vécsey József b. 
Vécsey Miklós b. 
Yeisz Pál b.
Vermes Gábor. 
Viczay Károly gr. t  
Vigyázó Sándor. 
Vojnics Jakab. 
Yolny József.

V
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w

Wagner János.
Wald stein János gr. 
Waldstein József gr.
Weisz Bernát Ferencz. 
Wenckheim Béla b. 
Wenckkeim Czindery Béla b. 
Wenckheim Frigyes gr. 
Wenchheim Gyula gr. 
Wenckheim József gr. 
Wenckheim László b. 
Wenckheim Rudolf gr. 
Wenckheim Victor b.
Wenczel Gusztáv.
Wesselényi József b.
Wincze Miklós. 
Windischgrätz Aladár hg. 
Wodianer Albert b.
Wodianer Albert.
Wodianer Móricz.



Zerdahelyi Incze.
Zichy Aladár gr.
Zichy Antal.
Zichy Bódog gr.
Zichy Edmund gr.
Zichy Ferdinand gr. 
Zichy Ferencz gr.
Zichy Henrik gr.
Zichy István.
Zichy János gr. (lánghi) 
Zichy János gr. (somogyi) 
Zichy Jenő gr.
Zichy József id. gr. 
Zichy József ifj. gr. 
Zichy Károly gr.
Zichy Lajos gr.
Zichy László ifj. gr. 
Zichy Lipót gr.
Zichy Manó gr.
Zichy Miklós id. gr. 
Zichy Miklós ifj. gr. 
Zichy Ödön gr.
Zichy Pál gr.
Zichy Paulai Ferencz gr. 
Zichy Rudolf gr.
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Zichy Sándor gr. 
Zichy Viktor gr. 
Zoltán Béla. 
Zsedényi Eduard. 
Zsivora György.

Az 1867. év utolsó negyedében válasz
tattak rendes tagokul.
Batthány Elemér gr.
Beöthy Leo.
Dániel János.
Eber Nándor.
Lónyay János.
Mérey Gyula.
Mihalovics János.
Rosti Flóris.

Az 1865. dccemb. 25 én tartott választ
mány ülése határozatához képest, egy 
évi kötelezettséggel tagul választott 

orsz.-gyül. képviselők.
Bethlen Gábor gr.
Kardos Kálmán.
Miké Imre gr.
Szirmay Pál.
Tolnay Gábor.
Zeyk József.



Igazgatók:
1867-ben.

Károlyi György gr. 
Szápáry Antal gr. 
Wenckheim Béla b.

V á l a s z t m á n y i  t a g o k
1867-ben.

Almásy György gr. 
Andrásy Gyula gr. 
Beniczky Ferencz. 
Beniczky Ödön.
Bérczy Károly, f  
Bethlen József gr.
Bezerédj László. 
Blaskovich Miklós.
Csáky László gr.
Deák Ferencz.
Degenfeld Imre gr.
Eötvcs József b.
Festetics Pál gr.
Földváry Albert.
Gorove István.



Havas Ignácz.
Hollán Ernő.
Huszár Ferencz.
Jókai Mór.
Károlyi Gyula gr. 
Károlyi István gr. 
Keglevich Béla gr. 
Laczkovics József. 
Ledniczky Mihály. 
Lónyay Menyhért. 
Majthényi L. b. id. 
Mikes János gr.
Németh Lajos. 
Odescalchi Gy. hg. 
Orczy Béla b.
Pfeffer János. 
Podmaniczky Ármin b. 
Podmaniczky F. b. 
Pompéry János.
Révay Simon b. 
Somssich Pál.
Szápáry Gyula gr. 
Széchenyi Ödön gr. 
Széchenyi Gyula gr. 
Széher Mihály 
Szent-Iványi Károly. 
Szitányi Bernát.
Teleky D. id. gr.



Tisza Kálmán. 
Tisza Lajos.
Wincze Miklós. 
Zichy Manó gr. 
Zichy Miklós ifj. gr. 
Zichy Pál Fér. gr. 
Zsivora György.

Póttagok:
Festetics Gyula gr. 
Hideghéthy Antal. 
Ráday László gr. 
Tomcsányi József. 
Ürményi József. 
Zichy Nándor gr.

J  e g y z ő : Bérczy Károly, t  
K ö n y v t á r n o k :  Urházy György. 
P é n z  t á r n o k :  Stuller Ferencz.



1867-ben meghaltak

Apor Sándor b. 
Bérczy Károly. 
Kelemen Albert. 
Kosztolányi János. 
Kosztolányi József. 
Palásthy Viktor. 
Prónay Albert b. 
Rónay János. 
Viczay Károly gr.





NEMZETI CASINO

SZABÁLYAI.



TUDNIVALÓK

1. A mostani aláírás 1866-ban kezdődvén , tart 
6 évig; azaz : az 1871 végéig. *) Az intézet 1867. 
dec. 31-én 623 rendes tagot számlált kebelében.

2. A casino szállása jelenleg a Hatvani-utczai 
gr. Cziráky-házban van, mely szállás 1865. év. sz. 
György napjától kezdve hat évre kibéreltetett.

Az 1864. január 30-án tartott közgyűlés által 
felhatalmazva, az igazgatóság 1866. évtől 1871-ig be
zárólag hat évre uj szerződést kötött s elhatározta, 
hogy kétféle uj aláirási könyv nyittassák, melyek 
egyikében hat évre, másikában életfogytig tetszése 
szerint kötelezhesse magát az aláíró. A részvénykö
telezettséget magában foglaló fejezet következő :

*) Az álladalmi hivatalnokokra nézve az 1854. évi január 
'29-ki közgyűlés a zabály alól ama kivételt állította fel, hogy, 
ezek csak azon időszakra tartoznak a szokott részdíjt fizetni 
míg Pesten laknak ; innen azonban elköltözvén, az aláiiási idő 

s zak hátralevő éveire a részdíjfizetéstől mentesek.
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„Mi e könyvben sapítkezüleg aláírtak arra kö
telezzük magunkat törvényesen és becsületünkkel, 
hogy mint a pesti nemzeti casino tagjai, ezen intézet 
további fenmaradásához s mindinkább leendő kifej
téséhez (az uj hat évre vagy életfogytig) évenkint 
hatvanhárom oszt. ért. forinttal fogunk személyesen 
járulni, az itt következő feltételek alatt :

a) Hogy halálunkkal a kötelezettség megszűn
jék s örököseinkre semminemű teher ne háramolhas
son, kivévén a halálunk előtti évekre és halálunk évé
re netalán hátramaradt tartozásainkat, melyeket örö
köseink is kötelesek megfizetni; valamint más rész
ről halálunk esetére se magunk, se örököseink a ca
sino bárminemű javára jogot ne tarthassunk, hanem 
ezen intézet minden sajátja örökleg a fennálló társa
ságé legyen.

b) Hogy ezen aláírásban senki részt ne vehes
sen, ki az 1865-ik év lefolytáig a szabályok szerint 
golyóvetés utján casinotaggá nincs választva, vagy 
18()6-tól kezdve rendes utón azzá nem lesz.

c) Részdíj illetékeinket évenkint — és pedig a 
Budapesten lakók az év első három hónapjában, avi- 
dékiek legfölebb a pesti Medárd vásár alatt, vagyis jú
nius 14-éig egyszerre tartozunk pontosan lefizetni, 
mit ha megtenni elmulasztanánk, jogot adunk az inté
zet igazgatóságának, minket az illető év julius 1-én -  
legyünk bár Budapest lakosai vagy vidékiek, mindkét 
esetben a Pest városi bíróság elé idéztetni, sommás
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szóbeli per utján (183%: 20-ik és 1840:11-ikt. czikk) 
elmarasztaltatni s rajtunk részvénydíjakból szárma
zott követeléseit perköltségestől megvehetni: melv 
kötelezettségünk örököseinkre is kiterjed.

3. Á nemzeti casino a Ferencziek terén 4R '/»• sz. 
a. fekvő s 498 Q] öl kiterjedésű telket, a rajta lévő 
házzal együtt, 1865. évi február 13-án 154,000 forint
ért örök áron megvette. Az e tárgyban megbízott 
küldöttség tagjai rHollán Ernő, Károlyi György gr., 
Ledniczky Mihály, Orczy Béla b., Somssich Pál, 
Szápáry Antal gr., Wenckheim Béla b. és Ürményi 
József.

4. A casinoi könyvtárra felügyelő küldöttség 
tagjai következők : b. Eötvös József (elnök), Beöthy 
Ákos, Csengery Antal, gr. Dessewffy Marczel, Go- 
rove István, Havas Ignácz, Jókai Mór, Lónyay 
Menyhért, Lukács Móricz, Rosty Pál, Terczy Szilárd, 
Trefort Ágoston, Venczel Gusztáv.

5. Az egyesület kényelmeinek szaporítása s 
egyszersmind a nemzeti színészet iránti részvétnek 
tanúsítása végett a nemzeti színházban levő erkély 
1867. évi márczius végéig, a casinoi tagok használa
tára 4200 o. é. írtért kibéreltetett, oly kikötéssel: hogy 
az erkély minden háborgatás nélkül folytonosan, de 
minden egyes tag által r e n d e s  előadások alkalmá
val fizetendő 1 forint — r e n d k í v ü l i e k n é l  pe
dig 2 forint bemenetdij mellett használtassék.

6. A casinoban közhatározat szerint ily tártál-
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rau aláirási-ív van kitéve, melyhez minden tag já
rulhat : „Ki testének elpusztultával, mit halálnak 
szoktunk nevezni, nem hiszi egész létének elenyésztét, 
annak utolsó pillanatában, mikor nem ritkán egészen 
világos a fő, de se kéz, se nyelv nem mozoghat többé, 
fölötte kellemetlen érzés lehet, végakaratának el nem 
rendelése miatt övéit, barátait, vagy csak cselédjeit is 
minden ellátmány nélkül hátrahagyni. Ez okból mi 
alulírtak végakaratunkat jó eleve el fogjuk rendelni. 
Minthogy azonban alig lehet kellemesebb és nyugta- 
tóbb érzés egy nemes keblű férfira nézve, mint annak 
biztos hiedelme, hogy azon honfitársainktól, kiket éle
tünkben tiszteltünk, becsültünk, holtunk után ishosz- 
szasabb ideig megemlegettetünk s ily emlékezések al
kalmával felhordott példáink után ajövőkorgyu- 
ladni fog nyomdokink követésére ott, hol azok az 
erény ösvényét jelölék: ellenben ovakodásra sjobb 
út választására serkentni ott, hol emberi gyarlósá
gunknál fogva az igazság körén kivül kalandozánk; 
egyúttal ezennel azt is ígérjük, hogy a pesti nemzeti 
casino társaságának végrendelkezésünkben egy kis 
emlékjelet hagyandunk.“ *)

*1 A végrendeleti aláírás szövege az 1854. január 26-iki 
közgyűlés határozatából következő záradékkal toldatott meg : 
„Az esetre, ha mi megfeledkeznénk , ezen soraink által a ca- 
sino-társa.ságot felhatalmazzuk arra , hogy örököseinket vagyo
núnkból valamely alkalmas emléknek kiszolgáltatására felszó
líthassa.“

CASIXOKŐ.NYV. 4
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Eddigi aláírók az eredeti feljegyzés szerint: Szé
chenyi István, *) Bánífy Pál, Fáy András, Dercsényi 
Pál, Jankovich Antal, Orczy Lajos, Weuckheim Béla, 
Pregard János, Liptay, Szilassy József, Wesselényi 
Miklós, Jósika Miklós, Marczibáuyi Lajos, Dessewffy 
Aurél, **) Baldácsy Antal, Andrásy György, Be- 
nyovszky Péter,Waldstein János,Daruváry Jankovics 
Izidor, Földváry Lajos, Földváry Antal, Niczky Sán
dor, Atzél József, Miller Antal, Orczy László, Podma- 
niczky Lajos, Kendelény Károly, Festetics Vincze,

*) Gróf Széchenyi István végrendeletileg egy díszes em
lékserleget hagyományozott a n. casinónak azon óhajtással, 
hogy e serleg a legjobb magyar borral töltve, emlékére évenként 
üríttessék ki. Az 1864. évi január 30-án tartott közgyűlés erre 
jegyzőkönyvi határozatkép mondotta ki, „hogy a u. casinó e dí
szes mívű serleget örök időkig oly becses kincse gyanánt őr- 
zendi, melyre , mint az egylet dicső nevű alapítójának végren
deleti megemlékezésére, a késő utódok is hálás kegyelettel fog
nak tekinteni; továbbá, hogy e serleg legjobb magyar borral 
töltve, évenként a közgyűlés hetében tartandó ünnepélyes lako
ma alkalmával a dicsöült emlékére ürítendő.“ — Az első ünne
pélyes lakoma f. évi február 2-án tartatott meg ; a serlegürités 
előtt id. b. Wenckheim Béla mondott emlékbeszédet, mely
nek nyomott példányai tagok számára a casinóban vannak 
letéve.

**) Gróf Dessewffy Anrél fönebbi Ígéretéről még több 
évvel halála előtt elke'szitett végrendeletében megemlékezvén, 
válogatott munkákból áló könyvtárát a nemzeti casino egyesüle
tének hagyományozta.
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Bobus János, Tasner Antal, ®) Rosti Albert, Szabó 
János, Szápáry Antal, Ürményi József, Beniczky 
Lajos, Farkas Gábor, Bezerédj István , Lángh Ig- 
nácz. **)

Továbbá megemlítendő, bogy ekkorig a casino 
házvételére aláirt 1200 frtnyi kölcsöneiket, haláluk 
esetére az intézetnek engedték Atzél Péter, Dessewffy 
Emil gr., Erdődy István gr., Wodianer Albert.

*) **) Tasner Antal és Lángh Ignácz urak a nemzeti casino 
könyvtárát több kötet becses munkával gyarapították.

4 *



A  NEM ZETI CASINO

ALAPSZABÁLYAI.

A casino szabályai két részre oszlanak : a l k o 
tó s z a b á l y o k r a ,  melyek az intézetnek mintegy 
alapul szolgálván, az egész aláírás idej e alatt változat
lanul megmaradnak : és r e n d e l e t e k r e ,  melyek 
az aláírás ideje alatt is időről időre a körülmények
hez képest változhatnak.

I.

A l k o t ó - s z a b á l y o k .

1. A nemzeti casino a jó ízlést, müveit s deli 
magaviseletét, józan és közhasznú elmélkedést, az ész 
tehetségeit s a közértelmességet kifejtő s nevelő inté
zet. E kellemes és csinos társalkodásnak szánt hely az



egész egyesület sajátja; benne egy tag sem követel
het mások felett előjogot s kiváltságot.

2. Hogy ezen eredeti rendeltetéseinek annál in
kább megfelelhessen az intézet, és nemcsak minden 
osztályú, hanem minden állású is legkisebb tartóz
kodás nélkül részt vehessen abban : a casinói egye
sület, mint egyesület, semmiféle political szinre mu
tatható határozatot vagy lépést nem teend, mely a 
végrehajtó hatalom rendeletéivel összeütközésbe jö
hetne.

3. A casino tagjainak becsületes, nemes maga- 
viseletü férfiaknak kell lenniük.

4. Részessé a 6 évre, vagy életfogytig aláirandó 
63 o. é. forint évenkinti fizetése mellett akárki lehet, 
kit a társaság a rendeletek közt meghatározandó 
mód szerint egyesületi tagnak elválásztand.

5. Ha az aláirás időszaki lefolyta után vala
mely tag a casinótársaságból kilép, sem ő maga, sem 
örökösei az intézet semmine "ü tőkéjéhez, vagy va
gyonához legkisebb jogot sem tarthatnak.

6. Minden tagnak van joga, általa jól ismert és 
nemes magaviseletü honfit, külföldit, katonát, tudóst, 
művészt s jól nevelt ifjút a rendeletek közt meghatá
rozott mód szerint az intézetbe vezetni.

7. Közgyűlés évenkint egyszer, január utolsó 
vasárnapján d. e. 11 órakor tartatik.

Mindamellett valamint a casinóban kifüggesz
tendő meghivás által, úgy hirlapok utján is a köz
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gyűléseken leendő megjelenésre a tagokat az igazga
tóság emlékezteti. Ezen gyűlés maga kebeléből vá
laszt magának elnököt, s tárgyai ezek : a) az intézet 
akkori állapotáról az igazgatók s a választmány által 
teendő jelentés; b) az igazgatók és választmány meg
választása ; c) a casino további fenntartására s eme
lésére szükséges intézkedések. A vélekedések meg
oszlásakor a kérdéses dolgot az ülésben megjelent 
tagok többsége határozza el s az igy hozott végzés 
minden részest, akár jelen volt, akár nem, egyiránt 
kötelez. A végzések valamelyik pesti magyar hirlap- 
ban közhírré tétetnek.

8. Gyűléseken a többség nyilván ki nem tetsz
vén, a kérdés szavazásra bocsáttatik, mely ekképen 
megy végbe: a tárgy teljesen felvilágosittatván s 
megfontoltatván, minden tag egy e végre készített 
golyót vesz kezébe s azt a szavazó szekrénynek i g e n  
vagy nem  szavakkal megjegyzett fiókjába tetszése 
szerint veti. Midőn a gyülekezet száma páratlan, ak
kor az elnök is, valamint minden tag, külön csak egy 
szavazattal bir ; ha pedig páros, akadály elhárítása 
végett kettővel. Egy golyótöbbség már határoz. Ha 
azonban több ágra oszlanék a kérdés, összeül vala
mely mellékszobában egy 3 tagból álló, a közgyűlés 
által e végre kinevezendő bizottmány, melyben sem 
igazgató, sem választmányi tag nem lehet s minden 
részesnek, kik egyenkint egyik ajtón be, a másikon 
kilépnek, nyilatkozását feljegyzi s végre a többség
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akaratát a községnek előadója, mely azt soka kér
désbe nem vévén, véghatározásnak tekiuti.

9. A casino egyeteme az intézet folyamatban 
tartását, a közgyűlés határozatai végrehajtását, cse
lédeire a felügyelést és a pénzkiadásokat a választ
mányra, s az ebben foglalt igazgatókra és jegy
zőre bízza, kik a rendeletekben leirt módon válasz
tatnak.

10. Minden tag a maga esztendei részdiját a 
rendeletekben meghatározott helyen és időben lefi
zetni tartozik: szabadon és teljes felvilágosítása után 
kötelezvén le magát, érezni fogja tartozását, és igy 
ennek teljesítése végett semmiféle unszolásra és kény
szerítésre nem váránd.

11. Szerencsejáték a casinoban tilos.
12. A casino cselédeinek senki borravalót ne 

adjon. Mindezeknek elég fizetésök jár, úgy hogy a 
casino tagjai minden efféle ajándéki alkalmatlansá
goktól mentek legyenek.

13. Ebet vagy más állatot az intézet felső szo
báiba hozni nem szabad.

14. Nehogy valaki terhes felszólitgatások által 
a casinotól elidegenittessék,bizonyos szembetűnő hely 
van javaslatok, aláírások s más efféle segedelmek szá
mára rendelve, hogy az ott fekvő ivre kiki tetszése 
szerint írhassa nevét.

15. Azon esetben, ha az igazgatók, vagy választ
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mányi tagok közül valamelyik kihalna, tartassák tüs
tént választmányi ülés és addig is, mig azt a közgyű
lés helybenhagyná, vagy változtatná, neveztessék a 
kimúlt helyébe más tag.

16. Könyvet, újságot, töldképet s egyéb iro
mányt a casinóból elvinni semmi szin alatt nem en
gedtetik.

17. Az olvasószobákban szerény és kiinélő csend 
uralkodjék.

18. A casino termében ebéd s vacsorán kívül 
semminemű vigalom egyes tag nevében fizetésért nem 
tartható ; hanem ilyes mindig az egyesület nevében 
mehet végbe, és a Budapesten tartózkodó minden ré
szesnek tudtára adatik.

19. A ki az általa aláirt éveket kitölti s mind
azon évek alatt részvényeit hiány nélkül lefizette s 
akkor megszűnik tag lenni, de későbben tagnak is
mét elválasztatik : az időközbeni esztendők részdi
jait nem tartozik lefizetni.

20. Ha valamely tag a magaviselet azon elvei
ellen vétkeznék, melyek mellett ezen társaság tag
jának a 3-ik alkotó szabály szerint felvétetett, s e 
miatt kirekesztése iránt a közgyűlésen indítvány té
tetnék, mely indítványt legalább 30 tagnak kell alá
írni s a közgyűlésen jelenlevő tagoknak ez egy eset
ben részre határozott szótöbbségével kirekesz
tetnék: ezen társaság tagja többénem lehet; a vádló
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30 tag közt azonban, a szavazatok számításánál, csak 
a jelenlévők szavazata fog számíttatni s ily indít
vány csak azon esetben vehető tanácskozás alá, ha a 
vádló 30 tagon kívül még más (50 tag van jelen a 
közgyűlésén.



II.

K e n  d e l e t e k .

1. A casino kora reggeltől késő estig nyitva áll; 
könyvtára, újságai, billardjai s ebédlője a tagok hasz
nálatára szolgálnak, minden cselédje kész kívánságai
kat teljesíteni.

2. A tagok száma meghatározva nincs, és tag- 
mindenki lehet, kit a választmány arra méltónak itél.

3. Oly, hosszasb ideig Budapesten tartózkodó 
s több Ízben megjelenő bel- vagy külföldi, katona s 
polgári hivatalbeliek és mi veit ifjak, kik, noha nem 
függetlenek, de mégis elegendő jövedelemmel bírván, 
az ingyen bejárásra nem számolhatnak, a casinóba 
mint f o g l a l k o z ó k  vétethetnek fel, minden 3 
hónapra 30 o. é. forintot fizetvén előre foglalványul. 
Három hónapnál kevesebb időre nem foglalkozhatni. 
A foglalkozók is szintúgy, mint a tagok, a casinonak 
minden javával élnek, kellemeiben részesülnek, kivé- 
vén, hogy a gyűlésekben szavazni, az intézetbe mást
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bevezetni,joguk nincs. A casinó színházi erkélyét is 
használhatják, erre azonban jegyet csak reggeli 10 
óra u t á n  válthatnak.

4. Azon foglalkozó, ki a 30 o. é. forintot az év
negyed kezdetétől számítandó 14 nap alatt le nem 
fizeti, azonnal magában megszűnik foglalkozó lenni.

5. Oly honbeli, ki már maga ura, vagy itt meg
telepedett idegen, föld- vagy házbirtokos, nagykeres
kedő, gyámok, ez intézetbe egyedül mint ta g  vehető 
be. — Vendégekül pedig hónaponkint 15 for. és fél- 
hónaponkint 10 forint fizetése mellett csak oly ide
genek választhatók, kik itt bizonytalan időre s mint
egy átmenőieg tartózkodnak. A vendégek szintúgy, 
mint a tagok, a casinó minden javával élnek s kel- 
lemeiben részesülnek, kivévén, hogy a gyűléseken 
szavazni, az intézetbe mást bevezetni s a casinói er
kélyt használni joguk nincs.

6. Taggá lenni, vagy az intézetet foglalkozókép 
több időre használni kívánók ebbeli szándékukat az 
igazgatók egyikének előterjesztik, kik is, miután a 
beavatandó neve s kívánságának tárgya az ajánló ne
vével együtt 8 napig kitűnő helyen az iránta szük
séges értekezés végett kitéve volt, a legelső választ
mányi gyűlést felőle értesíti, melynek ezen foglala
tosságra az igazgatón kívül legalább 14 tagból kell 
állania. A választás szavazássalhatározandja el, váj
jon a folyamodó a társaság kebelébe, mint tag, éven- 
kinti G3 o. é. forint, vagy mint foglalkozó, egy évne



6 0

gyedre 30 o. é. ft fizetés mellett felveendő-e ? A bevett 
tagok, foglalkozók s vendégek,az őket ajánló tagokkal 
együtt, a megválasztáskor jegyzőkönyvbe iktatandók.

Minden casinoi tag, ki mást tagul ajánl, ezen 
ajánlottnak lakását és az utolsó postát is feljegyzi az 
ivre s a megválasztás napjától számitott három hó 
alatt eszközli, hogy újon megválasztott ajánlottja a 
casinói tagok névkönyvébe Írja be nevét, vagy mig 
ezt tehetné — levél utján nyilatkozzék; mert ha ez 
elmaradna, az ajánlott tag részvényének befizetéséért 
az ajánló felelős.

Ha a casinói vendég tag kíván lenni, de a szük
séges többséget el nem nyeri, az naptól fogva, melyen 
a golyóvetés végbement, többé nem szabad járnia az 
intézetbe. Ha pedig foglalkozó kívánna tag lenni s 
nem nyerné el a többséget, minthogy a foglalkozók 
illetőségeiket egy évnegyedre előre tartoznak lefizetni, 
olyas addig s nem tovább járhat az intézetbe, meddig 
már lefizetett foglalkozói illetőségének ideje terjed.

7. Arra, hogy valaki a társaságba mint tag be- 
fogadtassék, a gyűlésen jelenlevő választmányi ta
goknak Va-ad rész szótöbbsége szükséges.

8. Ha kit a választmány első golyóvetésre tagul 
meg nem választ, ugyanazon ülésben tüstént másod
szor kerül szavazás alá, s ha ekkor is kimaradni ta
lálna, ügyét a közgyűlés elé viheti, s ezáltal megvá
lasztható.

ü. Vendéget a casinóba minden tag szabadon
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vezethet, feljegyezvén az e végre rendelt „Idegenek 
könyvébe“ mind a bevezető tag a bevezetés napjá
val saját nevét, mind a bevezetett vendég a magáét. 
Ily bevezetés mellett azonban csak 3 napig járhat az 
intézetbe. Iía tovább kivánja valaki a casinot ven
dégkép használni, az 5-ik pontban meghatározott di
jakat tartozik űzetni.

a) Ha valamely tag, ki nem választmányi tag, 
valakit vendégül (szintúgy mint tagul vagy foglalko
zóul) ajánl, azt valamely választmányi taggal köze
lebbről megismertetni elnemulaszsza,hogy ez ekképen 
iránta a választóknak szükséges értesítést adhasson.

b) Valamint a foglalkozók, úgy a megválasz
tott vendégek nevei is egy táblán, valamely kitűnő 
helyen kifüggesztve tartatnak s mind e névlajstro
mokat, mind az „idegenek könyvét“ az igazgatóság 
és a jegyző hónaponként egyszer vagy többször át
vizsgálván, szorosan ügy elend arra, hogy e tekintet
ben legkisebb visszaélés se történjék.

10. A bevett foglalkozónak vagy vendégnek az 
öt illető szabályok rövid kivonatban magyar, német 
vagy franczia nyelven átadatnak.

11. A választmány 53 tagból áll, kik között 3 
igazgató. Egyesületi jegyző ezentúl nem részvényes is 
lehet; ha mindazáltal a jegyző nem részvényes, ez 
esetben a választmányban szavazattal nem bir. Mind
ezek évenkint a januári közgyűlésben ekép válasz
tatnak újra:



a) A mindegyik tag által választatni kívánt 53 
választmányi tagnak s ezek közt 3 igazgatónak ne
vével betöltendő szavazati ivek szétküldését azon ta
gok számára, kik Budapesten tartózkodván, közgyű
lésre meghivatnak, 3 tagból s a jegyzőkből álló bi
zottmány eszközli pecsét alatt. E 3 tagot a választ
mány maga kebeléből titkos szavazat utján választja.

b) Á betöltött szavazati ivet az ülésben minden 
választó személyesen adja a választóbizottmány elnö
kének kezébe s az e mellett levő két más tag ugyan 
azon bizottmánynak minden átadó nevét főljegyzi.

c) A szavazati ivek átnézése végett a jegyzőn 
kívül 7 tagból álló bizottmány neveztetik ki, kiket, a 
közgyűlésnek ajánlás végett, hasonlólag a választ
mány titkos szavazattal választ. A bizottmányi tagok 
becsületök lekötése mellett nyilván fogadást tesznek, 
hogy a közkivánságot igazán s részrehajlatlanul je
lölik ki : hogy azonban az ülés egyéb tanácskozásai
ban részt vehessenek, csak délután fognak az ivek 
átnézéséhez, addig pedig a bizottmány az iveket ma
gában foglaló medenczét szekrénybe zárván, ennek 
kulcsát a bizottmány elnöke a maga s még 2 más bi
zottmányi tag pecsétjével lepecsételve magához veszi* 
A bizottmány úgy intézi munkálódását, hogy azt, ha** 
csak lehetséges, egy ízben elvégezze és minden sza
vazati ivet rögtön eléget.

d) Igazgatóságra adott szavazat azon esetre, ha 
valaki e részben a többséget el nem nyerné, választ-
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mányi tagságra is szól, kivévén, lia ugyanazon név 
egy íven két külön minőségben egyszerűéi többször 
fordulna elő.

e) Ha valamely újonnan választott igazgató 
vagy választmányi tag ezen hivatalt fel nem vállalná, 
az utána legtöbb szavazattal biró jutand helyébe.

f) A választás eredménye másnap tartandó köz
gyűlésen hirdettetik ki. Ugyanekkor a mindenkit il
lető tisztség s mindennek rendes átadása s vétele a 
bizottmány felügyelete alatt végbe megy. Magában 
értetik, hogy ezen bizottmány kineveztetése s mun- 
kálódása ellen semminémü kivétel nem tehető.

12. A választmány valamelyik igazgató által 
egybehiva, elnökét minden ülésre maga kebeléből be
tűsor szerint nevezi ki,.s a casino igazgatása tárgyai
ról tanácskozik és rendeléseket tesz. E f  é 1 e ü l é 
s e k  k é t  n a p p a l  e l ő b b  k i h i r d e t e n d ő k ,  
hogy a választmányban nem levő tagok is, kiknek 
tetszik, megjelenhessenek, de csak mint hallgatók, 
minden szólási szabadság nélkül.

13. A közgyűlésekben hozott rendeletek, vala
mint a számadások rövid kivonata is, részint hírla
pokban, részint az évenkint kiadatni szokott casino- 
könyvben közhírré tétetnek.

14. Minden tag részdiját a casino pénztárnoká
nál Pesten a Hatvani utczai casino szálláson fizeti 
vagy fizetteti le ; Budapesten lakók az é v e 1 s ő 
h á r o m h ó n a p j á b a n  kötelesek fizetni, másutt
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tartózkodók pedig legkésőbben a pesti M e d á r d v á- 
s á r i g .  Azon évre, melyben a részvényes meghalt, 
örökösei a részvényt fizetni kötelesek.

15. A ki az év három első negyedében lesz a 
casino tagja, az a 63 o. é. frtnyi részdijt ugyanezen 
évre tartozik fizetni, ha pedig annak utolsó negye
dében vétetik fel az intézetbe, azt jövő évre teendi 
le s addig csak mint vendég járhat a casinoba, vagy 
mint foglalkozó s a rendeletek 5 és 6 pontjában meg
határozott dijakat fizeti.

16. A casino termét idegen czélra s vigalmakra, 
melyeknél a bemenetért fizetés kívántatik, alkalmazni 
nem lehet.

17. Ha cseléd-, rend- vagy alkalmaztatás ellen 
valakinek panasza van, jegyezze fel a panaszkönyvbe, 
nevét is aláírván. A panaszkönyv minden választ 
mányi ülésen megvizsgáltatván, a választmány a he
lyes panaszokat megszüntetni igyekszik s eziránt 
rendeléseit vagy észrevételeit a hajtott lapra irt pa
naszok mellé jegyezteti. Névtelen s honfi által ide
gen nyelven irt panaszokat az igazgató kitörül.

18. Van egy javaslatkönyv is, melyben minden 
tag az intézet javítására s emelésére szolgálható mó
dokat ajánlhat. Ezen könyv hasonlókép minden vá
lasztmányi ülésben megvizsgálandó.

19. A nemzeti casino minden jelesb magyar 
munkát a könyvtári bizottmány által tüstént megsze
rez 5 szabadságában maradván azonban, minden vá
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lasztmányi tagnak az ülésben ez iránt előterjesztést
tenni.

20. A casino vagyonáról két leltár vitetik, egyik 
m'ndig akirendelő igazgató szállásán áll, másika 
levéltárban s az uj szerzemények ugyan egy nap 
beikta tandók.

21. A számadások vitele végett a következő ha
tározatok szolgálnak szabályul:

a) A számadás mindenkor a téli közgyűlés előtt 
vizsgálandó meg, mely végből a legutóbbi közgyű
lésből választmányi tagok és más részesekből álló 
vegyes küldöttség lesz kinevezendő.

b) Minden fizetést egyenesen a pénztámok tesz 
a kirendelő igazgató rendelésére.

c) A pénztárnok a választmánynak havonkint 
bemutatja a pénztár állapotának rövid kivonatait.

d) A foglalkozók megválasztása s járandóságaik 
lefizetése a foglalkozók könyvébe mindenkor rende
sen feljegyeztetik.

e) A leltár két példányába, a fennálló szabály 
szerint, minden uj szerzemény árával együtt beí
randó.

22. A gyűlések tartását illetőleg a következő 
szabályok állanak fenn:

a) Engedjünk az elnöknek rendtartási hatalmat 
gyakorolni, s ha csendre csendít, vagy az előbb fel
állott beszélni akarót megnevezi, engedjük azt szólni 
s hallgassuk végig béketüréssel. Ha többen kivárniuk

CASJN OKÖN YV. o
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szólni, ez oly sorban történjék, melyben magukat je
lenték s az elnök által félj egy ez vék.

b) Ne beszélgessünksuttomban. Amit mondani 
akarunk, mondjuk a közönségnek s ne szomszédaink
nak s ha csakugyan szólni akarót valamire figyelmez
tetni kivánunk, tegyük ezt halkan.

c) Maradjunk a kérdés mellett s ha attól eltá
vozunk, legyen szabad az elnöknek arra minket visz- 
szatériteni.

d) A csengetést valamint a „hal l j  u k “ felkiál
tást is vegyük rögtöni elnémulás jeléül.

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

f) Szólítsuk egymást a gyűlésben igy: „ur ai m"  
vagy „ u r a k ! “

g) A gyűlés termében gyűlés alatt senki se 
dohányozzék.

32. A casino minden tehetségét magának töké
letes megalakítására és saját ház szerzésére kíván
ván egyesíteni, semminemű idegen intézetekre vagy 
czélokra pénztárából akármi szin alatt segítséget 
nem ajánl.

24. A casino termeiben ebédet csak casinoi tag
adhat, de ebbeli szándékát az igazgatóságnak tudo
más végett előleg bejelenteni tartozik.



Az igazgatók jogai és kötelességei.

1. Ök hirdetik lei a választmányi ülések napjait.
2. A szakács és cselédek rendben tartása s ta

lán szükséges megszólítása és dorgálása s ez utolsók
nak megfogadása és változtatása őket illeti. E végre 
a panaszkönyvet gyakran átvizsgálják és a benne 
feljegyzett hiányt s rendetlenséget valósulva talál
ván, azonnal megorvosolják.

3. A már elfogadott fizetéseken kívül oly elke- 
rülhetlen és sürgetés költségekre , melyek választ
mányi ülés tartásáig nem halaszthatók, 300 forintig 
rendelhetnek ki a pénztárból.

4. Megeshető zavar és rendetlenség elhárítása 
végett, az igazgatók közül a számadások és pénzzel 
bánás csupán egyre van bízva: hogy ezek folyamata 
felől mindenkor tiszta és körülményes tudomása le
hessen. 0  hatalmazza meg a kifizetéseket; és ha eltá
voznék, a helyébe mogbizandót a választmány hely

is*
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benhagyása mellett ő választja ki. Jelenleg gr. Szá- 
páry Antal ur fogadta el e megbízást.

5. Semmi nagyobb változtatást a választmány 
helybenhagyása nélkül nem tehetnek.

6. A részdijak beszedését minden módon esz
közölni kötelesek s azért a gondatlan és vonakodó 
íizetőt, szóval vagy Írásban, kötelezettsége teljesíté
sére több Ízben felszólítják, s ha minden fáradozásuk 
sikeretlen maradna, annak nevét a választmányi vagy 
közgyűlésnek bejelentik.

7. A közgyűlésnek határozatait s a közönséget 
érdeklő dolgokat egy hirlap utján közhírré teszik.

8. Az intézet ezüstjére s minden feljegyzett bú
torai jó karban tartására ügyelnek, a pénztárt s szám
adásokat gyakran megvizsgálják s felvigyáznak kü
lönösen arra, hogy a számadó főcselédnek minden 
hónap végével beadandó számadásában hiány ne le
gyen s hogy ő azzal, kitől mit vett, nevét s a vételárt 
hitelesen beírassa.

9. A kártyának nagyban vétele és eladása az 
igazgatóság teendői közé soroztatik.

10. A pénztárnoktól minden közgyűlés előtt elő
kérik számadásait s a gyülekezetei mind a begyült, 
mind a kiadott s fenmaradt pénz mennyisége, s mi- 
némüségéről élő szóval is tudósítván, a számadást 
minden ágazataiban és részleteiben több példányban 
a tagok között köröztetik.
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11. A pénztári számadásokat vizsgáló bízdttság, 
mely 1867-re bi Révay Simon, Havas Ignácz, Görbé
vé István és Földváry Albert urakból állj égy széf t 
smind költségvetö bizóttmánynyá alakul. ;s a bánóul 
igazgató bozzájárultával feladata : a n. casino remek 
boto évi jövedelmei és ■ kiadásainakJ Egybevetésével 
költségvetési tervet kidolgozni s a múlt évi számadá
sokhoz mellékelve terjeszteni a közgyűlés eié, mely 
azt megvizsgálva, észrevételeit s utasításait iránta ki
jelenti. Az ekként megalapított költségvetés aztán 
irányfonalul szolgál az igazgatóságnak, mely magát 
annak tételeihez alkalmazni tartozik s ha azokon még
is túl menni kénytelenittetnék, a különbséget a szám- 
vizsgáló bizottmánynak czimenkint felvilágosítani kö
teles.

12. A casinónak folyamatban és tisztántartására 
benne a csend s illendőségre ügyelnek, hogy az inté
zet mindig legjobb hírben maradjon. Ok emlékezte
tik ennélfogva a netalán feledékeny tagokat a köz
akarat határozta alapszabályok tiszteletére, ők hív
ják össze a választmányt, sőt ha szüksége lenne, az 
egész társaságot, annak meggátlására, ha valamely 
tag, foglalkozó, vendég vagy akárki a község méltó
ságát akármi módon megbántani, rendeletéit átalhág- 
ni, sőt az intézetet magáénak tekintvén, benne hatal
maskodni s igy a közegyességet háborgatni nem átal- 
laná, vagy pedig olly valaki találkoznék, ki a világ 
előtt hírét s jellemét mocsokkal bélyegezni vagy
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mocskitani szenvedné, úgy hogy a társaság vele tár
sasági közlekedését, a nélkül, hogy ezen szenny ma
gára is háramlanék, nem folytathatná: ilyes esetben 
a társaság nyugalmát, díszét s eddig érdemlett tisz
tasági fényét óvni köteleztetvén, az ily tagot az in
tézetből kimaradásra, mindazáltal kimélöleg megké- 
rendik.



A választmány jogai és kötelességei.

1. Havonkint, vagy ha sürgetős dolgok jönné
nek közbe, akármikor szükséges leend, az igazgatók 
által a választmány ülésére hivatalosan meghivat
nak, és miután e tisztet és a bennök helyezett közbizo
dalmát elvállalták, pontosan megjelenni tartoznak.

2. Valamely végzéshozásra a választmány tag
jai k ö z ü l  hétnek s ezek számában egy igazgatónak 
kell jelen lenni.

3. A választmány, dolgai folytatásában sem ön- 
kényleg, sem megállapított rend ellen semmit nem 
tehet, hanem munkálódásaiban a közgyűlés határo
zásaihoz szorosan ragaszkadva, az intézet ja vára czél- 
zó szabályokat készitend, s végre is hajtand, azokat 
annak idején megvizsgálás és helybenhagyás végett 
a következő közgyűlés elé terjesztvén.

4. Sarkalatos és rendkivüli változásokat egye
dül a közgyűlés határozhat.

5. A választmány ezen ülésekben minden czél- 
irányos s nem épen a közgyűlés jogai körébe tartozó



tárgyat, mely ez intézet gyarapodását és virágzását 
előmozdítja, nemkülönben a netalán észrevett hibák 
és hiányoknak, vagy az intézet folyamatát gátoló 
egyéb akadályoknak elhárítását, valamint, pénzki
adásokat, a költségnek s számadásoknak szoros meg 
vizsgálását munkába veszi, s az ezek iránt támadt 
kérdéseket fontos, velős és kimerített tanácskozás 
után a többség véleménye szerint eldönti.

6. Az igazgatók befolyása mellett a választmány 
határozza el az intézet készpénzének a legbátorságo- 
sabb helyre, mely mindenesetre ki nem haló test le
gyen, minden törvényes óvások melletti kamatra 
adását.

7. Az igazgatóknak, valamint a közrend fenn
tartásában, úgy a pénzek behajtásában is minden
kor kitelhető módon segélyül szolgál.

8. Sem az igazgató, sem a választmány bármi 
szín alatt jutalmat vagy kárpótlást senkinek sem ad
hat, mivel az effélék elitélését és rendelését, ha csak
ugyan valamely különös eset magát előadná, a köz
gyűlés hatása körébe foglaltatni kívánja, és magá
nak mindenkorra fenntartja. — Hasonlókép az igaz
gatók, valamint a választmány is, a netalán kicsa
pongó és szükségtelen költségektől el vannak tiltvn, 
és csak a mulhatlanokra szorítva, meglévén már 
mindaz, a mi leginkább szükséges, az intézet számára 
szerezve.

9. Ha mind a három israzu-ató hosszabb időre el
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távoznék, vagy akármikép tisztében eljárni akadá
lyoztatnék, az igazgatóság előadása és befolyása mel
lett a választmány e végre tartandó ülésében keblé
ből valakit kinevez, a ki az igazgató helyét mind
addig tartja, míg egyik vagy másik hivatalát foly
tathatja.

10. Különösen iparkodni fog a választmány a 
tagok számát, leginkább jeles és kitűnő férfiakkal 
növelni; minden akármely osztálybeli beavatandó 
uj tagnak az intézetbe való felvétele a már érintett 
mód szerint, az ö szavazásától függ.





A

NEMZETI CASINO
FŐPÉNZTÁRI SZÁMADÁSÁNAK

K I V O N A T A

1867-dik évi január 1 -töl deczember 31-ig.





J á r a n d ó s á g o k .

Külön Összesen 
írt. kr. í r t .  kr.

Az 1866-ik évi pénztármaradvány . . 15021 60 '/2
1842. évről 1 tagdíj után 52 frt 50 krjával 52 50

I.

1843.
r >

í n n
„ n

52 50
1844. y y

i 13 33 33 33 52 50
1845. n í 33 n 33 33 52 50
1846. 33 í 33 33 33 33 52 50
1847. ?> í 33 •3 33 33 52 50
1848. n 2 33 3) 3* 33 105 —
1849. 33 3 33 33 33 3» 157 50
1850. 39 4 33 33 33 33 210 —
1854. 33 1 33 ,, 33 3 ’

52 50
1855. )3 1 33 33 33 33 52 50
1856. c

3 1 33 33 33 •3 52 50
1860. 33 2 >3 63 í r t j á v a l 33 126 —
1861. 3? 3 33 33 33 33 189 —
1862. 33 3 33 33 33 33 189 —
1863. n 6 33 33 13 33 378 —
1864. 33 17 V , 33 33 "  3/ 1097 —
1865. i ) 50 3> 33 33 33 3150 —
1866. ,, 93 33 33 /3 33 5859 —
1867. 615 33 33 93 33 38745 —

Oldal . 05609 GO1/.
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Külön Összesen
frt kr. frt. kr.

áttét 65699 60 •/,
Orsz. gyűl. képvis. 6 tagtól 50 ftjával. 
Orsz. gyűl. képvis. évnegyedenként 15

300

t t j á v a l ....................................... 615 —
Az 1865. év utolsó negyedében lett 1 

rend. t a g t ó l ................................ 30
Az 1866. év utolsó hónapjában lett 1

rend. tagtól p. 10 frt. 10
Az 1867. év utolsó hónapjában lett -8

rend. tagtól p. 10 ft....................... 80
Az 1867. év orsz. gyűl. képv. 10
Foglalkozók h á tr a lé k a .......................... 60
Foglalkozóktól '/, évre 30 ftjával . 450
Vendégektől ............................................. 130
Részvény osztalékok s kamatokból . 996 17
Színházi erkély u tá n ................................ 3932
Kártyadijakból s kijátsz. kártyák után 7009
Rendkívüli bevételek után . . . . 959 10

Összes járandóság — 80,280 87 ‘/j



II.
Bevétel.

A . R e n d e s  b evé te le k .

79

Külön Összesen
írt. kr. frt. kr.

A mult 1866-ki pénztármaradv. . 15021 60'/
Az 1867. évi 615 rendes tag közül 532-en 

befizettek 63 ftjáv. . . . . 33516 —
Orsz. gyüi. képv. 6-an 50 írtjával 300 —

„ ,, ,, évnegyed. 15 ftjáv. 615 —
Az 1867. év. utolsó hónapjában lett 7 

rend. tag 10 írtjával . . . . 70 —
„ „ 5, orsz. gyűl. képv. . 10 —

Foglalkozók u t á n ................................ 390 —
V endégektől............................................ 130 —
Készv. osztalék és kamatok . . . . 996 17
8zinházi erkély után * ) ......................... 3932 —
Kártyadijakból s kijátszott kátyákért **) 7009 — 67881 77 V,

B . R e n d k ív ü l i  b evé te le k .

1864. évről tagdíj hátralék . . . . 152 —
1865. ,, ,, ,, . . . . 945 —
1866. „ ,, ,, . 4725 —
Az 1865. év utolsó negyedében választ. 

1 rendes tag hátr.......................... 30 —
Az 1866. év utolsó negyedében választ. 

1 rend. tag hátr............................. 10 —
Az 1866. évbeni foglalkozó hátr. 30 —
K ü lö n fé lé k b ő l...................................... 959 10 6851 10

Összes bevét. 68840 87 Vj
*) A színházi erkélyre kiadatván <1827 ft: veszteség 895 ft.
*’ ) A k árty ák ért marad a világítási költségek födüzésére 4064 ft 33 kr.
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Kiadások.

III.

A . R e n d e s  k ia d á s o k .

Külön Összesen
irt kr, frt kr.

I. S z á llá s b é r ................................ 5450 —
II. Tiszti fizetések.......................... 1670 —

III. Cselédfizetések . . . . . 5612 4
IV. Cselédek öltözete . . . . 2006 94
V. Komornok apróbb házi kiadásai 282 79 \

VI. Hírlapok s folyóiratok . 1811 48
VII. Könyvek s ezek bekötése . . 1147 52

VIII. írószerek ...................................... 194 —
IX. Nemzeti színház erkély s erkély-

n y i t ó n é ...................................... 4827 —
X. Légszesz világítás . . . . 2519 28

XI. O la jv i lá g i tá s ......................... 1950 —
XII. Gyertya és borszesz . . . . 757 17

XIII. Tűzifa és c o a k s ......................... 921 80
XIV. Vendéglős segélyzése . . . 2000 —

XV. Terempallók fényitése 300 —
XVI. Iparosok munkabére . . . 2660 8

XVII. K ártyavétel................................ 2944 67
XVIII. A d ó ............................................ 62 —

XIX. Vegyesek . . . . . . 1367 58 38484 35

B . B e r u h á zá s o k

Asztali készülék, ezüst neműek keresk 
bank és állatkerti részvények stb 6692 77
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C. Rendkívüli kiadások.

I. Hazai in tézetek .....................  31 —
H. Orvos és gyógyszerek . . . 172 88

III. Törvénykezés és bélyegek . . 347 97
IV. Nyomtatványok........................314 —

V. A házvételi pénztárnak átadatott 21300 — 22165 85

A kiadások összege 67342 97

C A B IN O -K Ö N Y V . 6



8 2

A z  1 8 6 6 . á v i  d e c ze m b e r  3 1 -é n  m a r a d t  h á tra lé k o k .

Külön Összasen 
fit. kr. frt. kr.

1842. évről 1 tagdij után 52 ft 50 krjával 52 50

IV.

1843. •n 77 77 77 77 52 50
1844. 77 77 77 , , 77 52 50
1845. 1 77 t i 77 , , 52 50
1846. „ 1 77 77 77 52 50
1847. n 1 77 7> 77 77 52 50
1848. 77 3 , , 77 77 105 —

1849. 7? 3 77 O 77 • 157 50
1850. 77 4 77 77 75 75 210 —

1854. 77 1 77 77 77 75 52 50
1855. 77 1 77 77 77 ,, 52 50
1856. 97 1 57 77 77 77 52 50
1860. 77 2 77 77 63 írtjával 126 —

1861. 77 3 77 77 „ 77 189 —

1862. 77 3 7? 77 , , 77 180 —

1863. 77 6 77 7 7 77 77 378 —

1864. 18 77 77 77 77 945 —

1865= 77 50 7 » 77 77 77 2205 -

1866. „ 18 77 7 5 77 1134 —

1867. 77 83 77 77 77 5229 —

Az 1867. óv utolsó hónapjában választott
rendes tag dija . . . . . . .  10 —

F o g la lk o zó k n á l...................................... 90 —

A hátralék összege . 11440
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y.
A z  1 8 6 7. é v i  k ö z g y ű lé s  á l tá l  a  rég ib b  h á tr a lé k o k  k ö z ü l  k ih a g y a tn i  

r e n d e l t e t t e k :

Az I860 évről i tagdíj
ff 1861 ff i ff

ff 1862 ff 4 ff

ff 1863 ff 4 ff

tf 1864 ff 8 ff

ff 1865 ff 9 ff

Külön
frt. kr.

63 frttal 63 -
f f  f f 63 —
V  V . 252 -
f f  f f . 252 -

504
567

Pesten 1867. évi deczember 31.

Összesen 
frt. kr

1701

Sfuller te ren cz
pénztárnok.

6*
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A NEMZETI CASINO

házvételi pénztárának kimutatása,
1 8 6 7 - ik  é v i  j a n u á r  1 - tö l d e cz . 3 1 - ig .

A )  A házon fekvő tőketartozások.

Külön Összesen
frt kr. frt. kr.

I. 1866. év végén maradt töke tar
tozás . . .  . . . . 67597 50

II. 1867. évben fizetendett kamatok 3267 63
III. A házvételre aláirt összegek után 

1866 évre járt kamatok . 644 17
V. Ugyanilynemü kamatok 1867 2078 83 73588 13

Bevételek,

a) R e n d e s  b e vé te l

I. Pénztári maradvány 1866-ról; . . 2241 07'/,
II. K a m a to k b ó l................................ 833 20
III. A főpénztárból áthozatott . . 21300 —

oldal . 24374 27V,
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Külön Összesen
frt. kr. frt. kr.

Áthozat , 24374 27 '/2
IV. Házvételre aláirt összegekből be

fizettetett ......................................  8100 —
V. Házbér és világítás czime alatt

bejött * ) ......................................  12326 48
VI. Rendkívüli bevétel . . . .  17560 —

Összes bevétel 62360 75 7,

Kiadások.

I. Tőketörlesztésül......................... 52497 50
II. Szerződés szerinti kamatokra 3267 63

III. A házvételre aláirt összegek utáni
kamatokra 1866. évről 633 72

IV. Ugyanazon czimü kamatokra
1867-ki tagdíj illetményekkel ki-
e g y e n l í t v e ................................ 1323 — 57721 85

Különöseit a; házra tett kiadások.

I. J a v ítá so k r a ......................... ...... 118 35
II. Légszeszvilágitásra . . . . 110 28

III. Házmesteri fizetés . . . . 60 -
IV. H ázadéra...................................... 2620 6
V. Vegyesekre ................................ 156 06 3064 75

Összes kiadás 60786 40

*) Ezen összegben csupán 11907 frt tekinthető 1867. 
lak- és bolt-bérnek, a többi részint világítás, részint múlt évi 
hátralék.
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Külön Összesen
frt. kr. frt, kr.

Az összes bevételből, mely tesz . . 62360 75 V,
Levonván az Összes kiadást, mely

t e s z ............................................. 60786 60

Az 1868-ki évre átviendő pénztárma
radvány ...................................... 1574 15'/j

Ehhez adván a főpénztári maradv. . . 1497 90V2.

Átviendő 1868 ra mint összes pénztár
maradvány (bele számítva a 46 db 
hid kötelezvény értékét 400 frtot: . 3072 06

Marad még törlesztendő tőketartozás . 15100 —
Ezen tartozás s az azzal járó kamatok törlesztésére szolgálnak :

I. Az 1868-ra átvitt összes pénz
készlet maradványa . . . .  3072 06

II. Az aláirt összegekből még kün-
l e v ö ............................................  35100 —

III. A háznak évi tiszta jövedelme
m in t e g y ......................................  8000 —

IV. A rendes tagdíj 7g-da . . . 46172 06
V. Az egyesületnek következő érték-

papirai :
a) Budapesti lánchidi 20 részvény

(nóvszer. é r t é k ) ......................... — —
b) Pesti keresk. bank. 16 db. részv.

(névszer. érték) . . .  . . — —
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Külön 
frt. kr

c) Első magy. ált. biztositó társ. 4
félrészv. (névszer. érték) . — —

d) Budai alaguti 10 rész. (név. ért.) —
Hozzáadván ezekhez az 1867. évi dec.

31-éig hátralék tagdíjakat .

J e g y z é k e k  : A beváltott hengermalmi 
részvények értékéből fenmaradt 
pénzt egy takarékpénztári köny 
vecske képviseli, értéke . . .  40 —

A Csausz Mártonféle hagyomány, 
melv a gr. Széchenyi szoborra
van r e n d e l v e ................................126 —

Pest, 1867. dec. 3 l.
Stulle r Ferencz,

pénztárnok.

Aluliról tak a bevételi és kiadási tételeket a nyugtákkal 
összehasonlítván és a készpénzt megszámlálván, a pénztárma
radványt (4 db hidkötelezvénynek vagyis 400 forintnak betudá
sával), készpénzben 3072frt 06 krral. s az egész sszámadást rend
ben s pénztárnok Stuller Ferencz urat fölmentendönek találtuk. 

Kelt Pesten január 19. 1867.

Összesen 
frt. kr.

11440

B. Révai/ Simon,
választm. elnök.

Havas Ignácz,
választm. tag.

Földvárt/ Albert,
választm. tag.
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