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A.

Almásy György gr.
Almásy Kálmán gr.
Ifj, Almásy Kálmán gr
Almásy Pál.
Almásy Taszilo gr.
Alsace d’Hennin hg.
Ambrózy Béla b.
Ambrózy Gyula b.
Ambrózy Lajos b.
Andrássy Aladár gr.
Andrássv János.«/
Andrássy Gyula gr. 
Andrássy Manó gr. 
Andreánszky István br 
Apponyi Ant. gr. 
Apponyi Albert gr. 
Apponyi Géza gr. 
Apponyi György gr. 
Apponyi Károly gr. 
Apponyi Lajos gr. 
Apponyi Sándor gr. 
Asbóth Ede.
Atzél Lajos b.
Atzél Péter.
Augusz Antal b.
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B.
Bakody Tivadar. 
Balassa István, f  
Balassa István b. 
Baldácsy Antal b. 
Ballagi Mór.
Balog Kálmán. 
Baltazzi Aristid. 
Baltazzi Hector. 
Baltazzi Sándor. 
Bánffy Albert b. 
Bánffy Béla gr.
Bánffy Dezső b. 
Bánffy György gr. 
Bánffy György b. 
Bánffy Miklós gr. 
Bánhidy Albert b. 
Bánó József.
Barcsay Kálmán. 
Bárczay János. 
Bárczay Oszkár. 
Baranyai Pál, 
Bartakovics Flórián. 
Batthyány Elemér gr.



Batthyány Ferencz gr. f  
Batthyány Géza gr. 
Batthyány István gr. 
Batthyány József gr. 
Batthyány László id. gr. 
Batthyány László ifj. gr. 
Batthyány Ödön gr. 
Beaumont Vicomte. 
Bedekovics Kálmán. 
Bellegarde Ágost gr. 
Bencsik György. 
Beniczky Ferencz. 
Beniczky Gábor. 
Beniczky Gyula.
Beöthy Ákos.
Beöthy Leó.
Berchtold Arthur gr. 
Berchtold László gr. 
Berchtold Richárd gr. 
Bérezely Jenő.
Berényi Ferencz gr. 
Beretvás Endre.
Bernáth Dezső. 
Bernrieder József.
Bésán Nép. János b. 
Bethlen Gábor gr. 
Bethlen József gr. 
Bethlen Károly gr.
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Bethlen Markus 
Bezerédy Elek.
Bezerédj Pál.
Bicskey Kálmán.
Birly Ede.
Bissingen Nándor gr.
Bissingen Ernő gr.
Bissingen Nándor ifj gr.
Bittó István.
Blalmnka Ferencz.
Blaskovich Albert.
Blaskovicli Antal.
Blaskovich Ernő.
Blaskovicli István.
Blaskovich Miklós.•
Blasovics Károly. 
Blumer Miklós.
Bocskay Ignácz.
Bohus János.
Bohus László.
Bohus Zsigmond.
Bois M.
Bolza István gr.
Bolza József gr.
Bolza Péter gr. 
Bombelles Alajos gr. 
Bombelles Károly gr. 
Bonelli Eduard.



Bónis Sámuel. 
Bornemisza János b. 
Boronkay Rudolf. 
Bourgoignon N. b. 
Bossányi László. 
Botka Géza.
Bottka Béla.
Breuner Ágoston gr. 
Brunswick Géza gr. 
Brüll Miksa. 
Buchanan Lord. 
Budai Sándor.
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C.

Capdebo István.
Chotek Ottó gr.
Chotek Rudolf gr.
Ciotta János.
Csáky Albin gr.
Csáky Béla gr.
Csáky Bódog gr.
Csáky Gyula gr,
Csáky László gr.
Csapó Vilmos.
Csávosy Ignácz. 
Csekonics Endre gr. 
Csekonics János gr. 
Csemeghy Károly. 
Csernovics Arzén. 
Csernyus Andor. 
Czetwertinszki Boris lig. 
Cséry Lajos.
Czebrián László gr. 
Cziráky Antal gr.



Cziráky Béla gr. 
Cziráky János gr. 
Cziráky János ifj. g 
Czobel István.
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D.

Damaszkin János. 
Dániel Ernő.
Dániel Pál.
Degenfeld Béla gr. 
Degenfeld Gusztáv gr. 
Degenfeld Imre gr. 
Degenfeld Lajos gr. 
Dessewffy Aurél gr. 
Dessewffy Gyula gr. 
Dessewffy Marczel gr. 
Dessewffy Otto.
Dőry Lajos.
Dőry Lajos b.
Dőry Lajos. 
Draskovics Iván gr. 
Duka Péter b.
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E.

Eber Nándor. 
Edelsheim-Gyulay b. 
Edelsbaclier Antal.
Élez Károly gr.
Emich Gusztáv.
Eötvös Dénes b.
Eötvös Loránd b. 
Erdődy Ferencz gr. 
Erdődy Gyula gr. 
Erdődy István gr. 
Erdődy Rudolf gr.' 
Erdődy Sándor gr. 
Erlanger Victor b. 
Eszterházy Andor gr. 
Esterházy Antal gr. 
Esterházy Imre id. gr. 
Esterházy István gr. 
Esterházy László gr. 
Esterházy Lajos hg. 
Esterházy Miklós gr. 
Esterházy Miklós gr. ifj.



Esterházy Miklós Ant. hg. ifj. 
Esterházy Miklós hg. 
Esterházy Pál gr. f  
Esterházy Pál hg. ifj.
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F.

Fabiny Theofil.
Fack Károly.
Fáik Miksa.
Farkas Géza.
Fáy Béla.
Fejérváry Géza b. 
Festetics Ágoston gr. 
Festetics Andor gr. 
Festetics Béla gr. 
Festetics Dénes gr. 
Festetics György gr. 
Festetics Gyula gr. 
Festetics Kálmán gr. 
Festetics Pál gr. 
Festetics Tasziló gr.
Festetics Tasziló ifj. gr. 
Festetics Vilmos gr. 
Fiáth Ferencz b.
Fiáth Pál b.
Fiátli Miklós b. 
Forgách Antal gr. 
Forgách István gr. 
Forgách Károly gr.
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Forgách László gr. 
Forgách Sándor ifj. gr. 
Földváry István b. 
Földváry Lajos b. 
Földváry Lajos b. 1fj. 
Földváry Miklós. 
Földváry Sándor.
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G.

Gály Laj os.
Gárdos János.
Gencsy Béla.
Gerliczy Félix b. 
Gimmingh Jolin. 
Ghyczy Kálmán. 
Golemberszky László. 
Gorove Antal.
Gorove István. 
Gosztonyi Kálmán. 
Grabovszky Szilárd. 
Graef Ede.
Graefl József.
Gromon Dezső.
Grosz Lajos.
Gyory László gr. 
Gyürky Abraliám gr. 
Gyürky Béla gr.

2 *
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H.

Hadik Béla gr.
Hajós József.
Halász Gedeon.
Halász Tivadar.
Halil bei
Haller Sándor gr.
Hannoverai főh. Ernő Ágoston. 
Hammerstein Frigyes b. 
Hanzély László.
Haris György.
Haris János.
Haris Sándor.
Harkányi Frigyes.
Harkányi József.
Harkányi Károly.
Havas Ignácz 
Havas József.
Haynald Lajos.
Herberstein Henrich b.
Herrich Károly.
Herrich Károly.
Hertelendy Gyula.



Hideghéty Antal. 
Hirschler Ignácz. 
Hohenlohe Constant hg. 
Hollán Ernő.
Hollner Ervin.
Höller Istv. b.
Horváth Boldizsár. 
Horváth Mihály. 
Hunyady Arthur. 
Hunyady Ferencz gr. 
Hunyady Imre gr. 
Hunyady Kálmán gr. 
Hunyady Lajos gr. 
Hunyady László gr. 
Hunyady Oszkár. 
Hunyady Pál gr. 
Huszár Imre b.
Huszár István.
Huszár Károly.
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I. J.

Ibrányi László.
Inkey Béla.
Inkey István.
Inkey József.
Inkey Nándor b.
Inkey Zsigmond.
Ipolyi Arnold.
Ivánka Imre.
Ivánka Zsigmond.
Jakabffy István.
Jankovicli Aladár.
Jankovich Elemér. 
Jankovicli Emil, f  
Jankovicli Gyula (somogyi). 
Jankovicli Gyula.
Jankovicli Gyula gr. 
Jankovicli József.
Jankovicli László. 
Jekelfalusy Lajos. 
Joannovicli György.
Jókai Mór.
Józsika Lajos, b,
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Józsika János b. 
Justb István. 
Just József ifj. 
Just Sándor.
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K.

Kállay Benő.
Kálnoky Dénes gr. 
Kandó József, f  
Kárász Géza.
Kárász Imre. 
Karátsonyi Ferencz. 
Karátsonyi László. 
Karátsonyi Guido gr. 
Kármán Lajos. 
Károlyi Alajos gr. 
Károlyi Ede gr. 
Károlyi Gábor gr. 
Károlyi György gr. f  
Károlyi Gyula gr. 
Károlyi István gr. 
Károlyi István ifj. gr. 
Károlyi Sándor gr. 
Károlyi Tibor gr. 
Károlyi Victor gr. 
Kászonyi József. 
Kautz Gyula. 
Kecskemétliy Aurél, f  
Kégl György.
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Keglevich Béla gr. 
Keglevich Gábor gr. 
Keglevich Gyula gr. 
Keglevich István gr. 
Keglevich Tibor gr.
Kemény Kálmán b. 
Kempelen Imre.
Kendeffy Árpád.
Kenessey Kálmán. 
Kerkapoly Károly.
Ketzer Miklós.
Khuen Károly hédervári gr. 
Kilényi Hugó.
Kinszky Jenő' gr.
Kinszky Yolfg. gr.
Kiss Elemér.
Kiss Miklós ittebei).
Kiss Miklós (ittebei) ifj.
Kiss Miklós (nemes-kéri). 
Kis Miklós J. kun. kap. 
Klapka György.
Kléh István.
Komarov Mr.
Korányi Frigyes.
Korniss Emil gr.
Korniss Gáspár gr.
Korniss Miklós gr.
Kovács György.



Kovács István.
Kovács László.
Kovács Sebestyén Endr 
Kozma Ferencz. 
Köni-gsegg Gusztáv gr. 
Kövér János ifj.
Kövér Károly.
Kubicza Pál.
Kubinyi Árpád. 
Kubinyi Bertalan. 
Kubinyi Ferencz ifj. 
Kubinyi Miklós.
Kund Béla.
Kund Jenő.
Kund Vincze.
Kürthy Lajos.
Kvassay Ede.
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L.

Ladányi László.
Laffert Antal b.
Láncy Béla.
Lamberg Rudolf gr. 
Lányi Jakab.
László László.
László Zsigmond. 
Latinovics Albin.
Lázár Jenő gr.
Ledebour Adolf gr.
Lévai Henrik. 
Liechtenstein Frigyes hg. 
Liechtenstein János hg. 
Lipovniczky Vilmos. 
Lipovniczky Sándor. 
Lipthay Antal b.
Lipthay Béla b.
Lipthay István. 
Lobkovicz Rezső' hg. 
Lodygensky M.
Lónyay Albert.
Lónyay Albert ifj. 
Lónyai Béla gr.



Lónyay Gábor. 
Lónyay János. 
Lónyay Menyhért gr. 
Lónyay Menyhért gr. 
Luka Antal.
Luka Gusztáv.
Luka Lajos.
Lukács Móricz. 
Lumniczer Sándor. 
Lyka Döme.
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M.

Máday Izidor.
Máday Sándor.
Madas Károly.
Magyar Imre,
Mailátli György.
Mailátli György ifj.
Mailátli István.
Majthényi Albert.
Majtliényi Aug. b.
Majthényi Bálint.
Majthényi Béla b.
Majthényi Izidor b.
Majthényi Károly b.
Majthényi László id. b. 
Majthényi László b. legifj. 
Majthényi László iíj. b. (tompái). 
Majthényi Ottó b.
Majthényi Rudolf.
Mandello Vilmos.
Matkovics István.
Máriássy Kálmán.
Markusovszky József.
Mayer Henrik.



Mednyánszky Dénes b. 
Mecklenburg Károly b. 
Mérey Gyula.
Mészáros Károly.
Mesznil Viktor b. 
Miclialovics József. 
Migazzi Vilmos gr. 
Mihalovics János. 
Mihalovics Ödön.
Mikes János gr.
Miske Imre b.
Mitrovszky Wladimir gr. 
Mocsonyi Antal. 
Mocsonyi György. 
Mocsonyi Jenő.
Mocsonyi Sándor. 
Mocsonyi Zenő.
Molnár Aladár.
Móricz Pál.
Mosson Edmund. 
Moskovicz Géza. 
Moskovicz Mór.
Muslay Sándor.



N.

Nádasdy Ferencz ifj. g 
Nagy József (bükki). 
Nagy Lajos (tokaji). 
Nákó Kálmán gr.
Nákó Sándor gr. 
Návay Lajos.
Návay Tamás.
Navratil Imre. 
Nedeczky István. 
Nedelko Döme.
Nemes Vincze gr. 
Nemeshegyi József. 
Németh Sámuel. 
Neppel Ferencz. 
Neskovics Döme. 
Nikolics Fedor b. 
Nopcsa Ferencz b. 
Novák Antal.
Nugent Arthur gr. 
Nyáry Antal b. f  
Nyáry Adolf b.
Nyáry Béla b.
Nyéky Gyula.



32

O.

Ocskay István. 
Odesealchi Arthur hg. 
Odescalchi Gyula hg. 
O'Gonell Henrik gr. 
Okolicsányi Antal. 
Okolicsányi Sándor. 
Orczy Andor b.
Orczy Béla b.
Orczy Elek b. 
d’Orsai Emil gr.



p.

Paget János.
Pajthényi Sándor.
Pál ff y Antal hg.
Pálffy János gr.
Pálffy Mór gr.
Palkovics Károly. 
Pallavicini Ede őrgr. 
Pallavicini Hipp. őrgr. 
Pallavicini Sándor őrgr. 
Pallavicini Zsigm. őrgr. 
Patay Ferencz.
Patay Gyula.
Patay Sámuel. 
Patrubány Gergely. 
Pázmándy Béla. 
Pázmándy Dénes. 
Pázmándy Géza.
Péchy Manó gr.
Péchy Tamás. 
Pejacsevich Gábor gr. 
Pejacsevich János gr. ifj 
Pejacsevich János gr. 
Pejacsevich Károly gr.
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Pejacsevich László gr. 
Pejacsevich Márk gr. 
Pejacsevicli Miklós gr. 
Pejacsevich Pál gr. 
Pejacsevich Péter gr. 
Perczel Béla.
Perényi Zsigmoncl b 
Pergen Antal gr.
Pilisy Béla 
Piret Béla b.
Placliy Tamás. 
Podmaniczky Frigyes b. 
Podmaniczky Géza b. 
Podmaniczky Levente b. 
Pompéry János.
Prandau Gusztáv b. 
Prileszky Tádé.
Prónay Dezső b.
Prónay István.
Prónay József.
Pulay Kornél 
Pulszky Ágoston. 
Pnlszky Ferencz.



R.

Ráday Gedeon ifj. gr.
Ráday Gedeon ifj. (Gedeon fia.) 
Ráth Károly 
Radó Kálmán.
Radvánszky Antal b. 
Radvánszky Béla b. 
Radvánszky Géza b. 
Radvánszky János b.
Raisz Szilárd.
Rajner Pál.
Rakóvszky Aladár.
Rakóvszky Géza.
Rakóvszky István.
Rauch Levin b.
Rédl Béla b.
Rédl Lajos b.
Reinitz József.
Révay Ferencz b.
Révay Gyula b.
Révay Simon b.
Rogendorf Róbert gr.
Rolionczy Aladár.
Rohonczy Gedeon.
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Rohonczy Ödön.
Rónay Béla.
Rónay Lajos.
Rónay Móricz.
Rothfeld Soma.
Rock Szilárd.
Rudics József, iíj. b. 
Rudics József, id. b. 
Rudnay István. 
Rudnyánszky Ferencz. 
Rudnyánszky Iván b.
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S,

Sághy Gyula. 
Salamon Aladár. 
Salamon Géza. 
Salamon Tivadar. 
Salvini Lajos.
Samassa József. 
Sándor Móricz gr. 
Sárkány József. 
Sárközy Aurél.
Schey Frigyes b. 
Sclimetow Rich. gr. 
Schmiedegg János gr. 
Schönborn Ervin gr. 
Schlauch Lörincz. 
Sembery István 
Sennyey Lajos b. 
Sennyey Pál b. 
Serényi László gr. 
Senned Effendi. 
Sigray Fülöp gr. 
Simoncsics János.



Simonyi Lajos b. 
Smaic Bertalan. 
Smittmer Adolí. 
Somogyi János gr. 
Somoskedy Antal. 
Somssicli Iván gr. 
Somssich János id. gr. 
Somssich Pál.
Springer Gusztáv b. 
Steiger Gyula. 
Steinbach Ferencz. 
Strachwitz Hugó gr. 
Stubenberg József gr. 
Szabó Imre.
Szabó József.
Szabó Miklós.r
Szalay Ágoston. 
Szápáry Antal gr. 
Szápáry Géza gr. 
Szápáry Gyula gr. 
Szápáry Imre gr. 
Szápáry István gr. 
Szápáry Iván gr. 
Szápáry László gr. 
Széchen Antal gr. 
Széchenyi Béla gr. 
Széchenyi Dénes gr. 
Széchenyi Ferencz gr.



Széchenyi Gábor gr. 
Széchenyi Gyula gr. 
Széchenyi Imre gr. 
Széchenyi Kálmán gr. 
Széchenyi Ödön gr. 
Széchenyi Pál gr. 
Szegedi György,
Széher Mihály.
Széli Kálmán.
Széli Kristóf.
Szemere Emil.
Szende Béla.
Szenti vány i Károly, f 
Szentiványi Márton ifj. 
Szentiványi Oszkár. 
Szentkirályi Albert. 
Szilágyi Dezső. 
Szirmay Géza.
Szitányi Adolf.
Szitányi Bernát. 
Szitányi Izidor. 
Szitányi Károly. 
Szlávy József.
Szlávy Oliver. 
Szmrecsányi Dárius. 
Szontagh Sámuel. 
Szögyény László id.



Szögyény László iíj, 
Bztankovánszky János. 
Sztáray Antal gr. 
Sztáray János gr.



T.
Takácsy Miklós.
Takácsy Sándor.
Tallián Sándor.
Tarnóczy Gusztáv. 
Tarnóczy Kázmér.
Taxis Egon lig.
Teleki Domonkos, ifj. gr. 
Teleki Ede gr.
Teleki Géza, id. gr. 
Teleki Géza gr.
Teleki Károly gr.
Teleki Sámuel, id. gr. 
Teleki Sámuel, ifj. gr. 
Télfy Iván.
Térey Pál.
Tliaisz Elek.
Than Károly.
Tihanyi Ferencz.
Tisza Kálmán.
Tisza Lajos.
Tisza László.
Tolnay Lajos. 
Tomcsányi Károly.



Tóth Lőrincz.
Torkos László.
Tóth Vilmos.
Török Bálint gr.
Török László gr. 
Trautmannsdorf Nándor

r

Tréfort Ágoston.
Türr 1st vám.
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U.
/

Ugrón Ákos.
Ugrón Gábor. 
Ulmann Sándor. 
Ujfalussy Miklós. 
Ujházy József.
Uray Kálmán b. 
Urbán Andor.
Urbán Gyula. 
Üchtriz Emil b. 
Uclitriz Zsigmond b. 
Urményi József. 
Urményi Miksa. 
Ürményi Pál.
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Vámbéry Armin. 
Várady Károly. 
Vay Aladár b. 
Vay Alajos b. 
Vay Béla b.
Vay Dénes b. 
Vay Lajos b.
Vay Miklós b. 
Vay Sándor b. 
Vetsera Albin b. 
Vécsey Gyula b. 
Vécsey József b. 
Vécsey Miklós b. 
Vermes Gábor. 
Vigyázó Sándor. 
Vojnics Jakab. 
Vojkffy János gr. 
Volger ezredes. 
Volni József. 
Vörös Kálmán. 
Vörösmarty Béla. 
Vukovits Gábor.

V.
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W.

Waecker-Gotter Lajos. 
Wagner János. 
Wahrmann Mór.
Weisz Bernát Ferencz. 
Wenckheim Béla b. 
Wenckheim Frigyes gr. 
Wencklieim Károly gr. 
Wenckheim László b. 
Wenckheim Rudolf gr. 
Wenckheim Viktor b. 
Wenczel Gusztáv. 
Wilczek Heinr. gr. 
AVindischgratz Lajos hg. 
Wodianer Albert b. 
Wodianer Albert. 
Wodianer Béla. 
Wodianer Móricz.
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Z.

Zámory Kálmán. 
Zelenszky Róbert gr. 
Zichy Aladár gr.
Zichy Antal.
Zichy Ágoston gr.
Zichy Béla gr.
Zichy Bódog gr.
Zichy Edmund gr.
Zichy Ferdinand gr. 
Zichy Géza gr.
Zichy Ferencz gr.
Zichy Ferencz gr. ifj. 
Zichy Ferr. Manó gr. ifj. 
Zichy Henrik gr.
Zichy István.
Zichy János gr. (ujfalusi.) 
Zichy János gr. (lánghi.) 
Zichy J  ános gr.(somogyi.) 
Zichy Jenő gr.
Zichy József id. gr. 
Zichy József ifj. gr. 
Zichy Lajos gr.
Zichy Manó gr.



Zichy Ödön gr.
Zichy Paulai Ferencz 
Zichy Rudolf gr. 
Zichy Sándor gr. 
Zichy Tivadar gr. 
Zichy Viktor gr. 
Zoltán Béla.
Zsedényi Eduárd. 
Zsivora György.
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Az 1865. decz. 25-ikén tartott választmányi ülés ha
tározatához képest, egy évi kötelezettséggel tagul 

választatott

O RSZÁGGYŰLÉSI K É PV ISE L Ő K :
Bárót Gábor.
Beöthy Algernon.
Berzeviczy Egyed.
Bethlen And. gr.
Biró Kálmán.
Bujanovicli Sándor.
Bánhidy Béla b.
Csávossy Béla.
Dessewffy Kálmán.
Hedri Ernő.
Józsika Gyula b.
Justh Sándor.
Makray Aladár.
Mihalovics Károly.
Paczolay János.
Rubido Rezső.
Simonyi Simon.
Schmausz Endre.
Schwarcz Gyula.
Szirmay Ödön.
Tomcsányi László.
Végh Aurél.
Vizsolyi Gusztáv.



49

I G A Z G A T Ó K :
1877-ben.

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

CA SINO  KÖ N YV . 4
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V Á L A S Z T M Á N Y I  T A G O K
IS77-ben.

Almásy György gr. 
Andrássy Aladár gr. 
Andrássy Gyula gr. 
Batthyányi Elemér gr. 
Beöthy Ák os.
Berchthold Arthur gr.
Bittó István.
Blaskovich Miklós. 
Blaskovich Ernő.
Bónis Samu.
Bossányi László.
Csáky László gr.
Csekonics Endre gr. 
Dessewffy Aurél gr.
Éber Nándor.
Erdődy Sándor gr.
Farkas Géza.
Festetics György gr. 
Festetics Pál gr.
Havas Ignácz.
Hajós József.
Inkey Zsigmond.
Károlyi Gyula gr.
Károlyi István id. gr.
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Károlyi István ifj. gr. 
Lipthay Béla báró. 
Lipovniczky Vilmos. 
Lónyay Menyhért gr. 
Mailáth György. 
Majthényi László id. br. 
Majthényi László ifj. br. 
Mesznil Victor br.
Mikes János gr.
Orczy Elek b. 
Podmaniczky Frigyes br, 
Révay Simon báró,
Szabó Miklós.
Szitányi Bernát.
Szápáry Gyula gr. 
Sztáray János gr.
Széher Mihály.
Szlávy József.
Somsich Pál gr.
Tisza Kálmán.
Tisza Lajos.
Uchtricz Zsigm. b.
Zichy Manó gr.
Zichy Pál gr.
Zichy Victor gr.
Zsivora György.

4*



P Ó T T A G O K :
Eszterházy Miklós gr. 
Földváry Lajos b. 
Gromon Dezső. 
Rudics József b. 
Széclienyi Béla. gr. 
Széchenyi Ödön gr.

Jegyző-pénztár nők : Menyhárt Antal.



1877-ben elhunytak:

Balassa István. 
Batthyány Ferencz g 
Eszterházy Pál gr. 
Jánkovich Emil. 
Kandó József. 
Károlyi György gr. 
Kecskeméthy Aurel. 
Nyáry Antal b. 
Szalay Ágoston. 
Szentiványi Károly. 
Zichy Aladár gr. 
Zichy Manó gr.



.
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A NEM ZETI CASINO

S Z A B Á L Y A I .





T U D N I V A L Ó K .
1. Az intézet 1877. decz. 31-én 751 tagot szám

lált kebelében.
2. Azon régi tagok számára, a kik 1866. jan. 

1-től 1871. végéig, 6 évre kötelezték volt magukat, 
a kikre nézve ezen kötelezettség 1871. végével meg
szűnt, az igazgatósáig uj aláírási könyvet nyitott 
1872. január 1-jétől 1877. utolsó napjáig terjedő 
kötelezettséggel. A részvénykötelezettséget magában 
foglaló fejezet következő:

»Mi e könyvben sajátkezüleg aláírtak, arra 
kötelezzük magunkat törvényesen és becsületünkkel, 
bogy mint a pesti Nemzeti Casino tagjai, ezen in
tézet további fennmaradásához s mindinkább leendő 
kifejtéséhez az 1872-ik év jan. 1. napjáig az 187 7-ik 
év utolsó napjáig számítva hat évig *) évenkint hat

*) Az álladalm i hivatalnokokra nézve az 1854. évi jan. 
20-diki közgyűlés a szabály alól ama kivételt á llitotta fel, 
liogy ezek azon időszakra tartoznak a szokott részdijt fizetni, 
inig Pesten laknak ; innen azonban elköltözvén, az aláirási 
időszak hátralévő éveire a részdijfizetéstől mentesek.
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van három*) osztr. 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 
évére netalán hátramaradt tartozásainkat, melyeket 
örököseink is kötelesek megfizetni; valamint más
részről halálunk esetére se magunk, se örököseink a 
casinó bárminemű javára jogot ne tarthassunk, ha
nem ezen intézet minden sajátja örökleg a fennálló 
társaságé legyen.

b) Hogy ezen aláírásban senki részt ne vehes
sen, ki az 1869-ik év május 3-ik napjáig bezárólag 
a szabályok szerint golyóvetés utján casino-taggá 
nincs választva.

c) Részdij illetékeinket évenkint — és pedig a 
Budapesten lakók az év első három hónapjában, a 
vidékiek legfölebb a pesti Medardvásár alatt, vagyis 
június 14-éig egyszerre tartozunk pontosan lefizetni, 
mit ha megtenni elmulasztanánk, jogot adunk az 
intézet igazgatóságának, minket az illető év julius 
1-én — legyünk bár Budapest lakosai vagy vidékiek 
— mindkét esetben a Pest városi bíróság elé idéz
tetni, sommás szóbeli per utján elmarasztaltatni, s

*) Az 1868. máj. 3-án túl felvett uj tagok 100 frt 
tagdíj fizetésre vannak kötelezve. (Lásd a 62. lapon olvasható 
közgyűlési határozatokat.)
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rajtunk részvénydi- akból származott követeléseit per
költségestől megvehetni, mely kötelezettségünk örö
köseinkre is kiterjed.«

3. Az 1868-ik év május 3-án tartott rendkivüli 
közgyűlés határozatánál fogva az uj tagokra nézve 
az aláírás folytonos, s kötelezőleg tart a tag belépési 
év kezdetétől hat évig.

4. A casino szállása jelenleg Hatvani-utcza 8. 
számú (volt gr. Cziráky-féle) saját házában van, me
lyet a Ferencziek terén 467/2. számú házával történt 
csere utján szerzett.

5. Az egylet ezen házának átalakítása, valamint 
a tovább szükségelt költségek beszerzése czéljából, 
egy bizottságot küldött ki s hatalmazott fel, a mely
nek tagjai: Hajós József, Károlyi Gyula gr., Szapáry 
Antal gr., Zichy Manó gr., "Wenckheim Béla b.

6. A casinoi könyvtárra felügyelő küldöttség 
tagjai következők: Trefort Ágoston (elnök), Appo- 
nyi Albert gr., Ballagi Mór, Balog Kálmán, Beretvás 
Endre, Beöthy Ákos, Beöthy Leó, Csengery Antal, 
Erdődy Sándor gr., Gorove István, Jókai Mór, 
Lónvay Menyhért gr., Pulszky Ágoston, Szögyény 
László ifj., Vámbéry- Ármin, Wenczel Gusztáv.

7. Az egyesület kényelmeinek szaporítása s 
egyszersmind a nemzeti színészet iránti részvétnek 
tanúsítása végett, a nemzeti színházban levő er-
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kély 1872. évi márczius végéig a casino-tagok hasz
nálatára 4500 o. é. írtért, a népszínházban pedig 
2000 ftért 13 zsöllye-szék kibéreltetek, oly kikötéssel: 
hogy az erkély minden háborgatás nélkül folytono
san, de minden egyes tag által r e n d e s  és rendkí
vüli előadások alkalmával fizetendő napi árfolyam 
mellett használtassák.*)

8. A casinoban közhatározat szerint ily tar
talmú aláírási iv van kitéve, melyhez minden tag 
járulhat: »Ki testének elpusztultával, mit halál
nak szoktunk nevezni, nem hiszi egész létének el
enyészték annak utolsó pillanatában, mikor nem rit
kán, nem egészen világos a fő, de se kéz, se nyelv nem 
mozoghat többé, fölötte kellemetlen érzés lehet, vég
akaratának el nem rendelése miatt övéit, barátait 
vagy csak cselédjeit is minden ellátmány nélkül 
hátrahagyni. Ez okból mi alólirtak végakaratainkat 
jó eleve el fogjuk rendelni. Minthogy azonban alig 
lehet kellemesebb és nyugtatóbb érzés egy nemes 
keblű férfira nézve, mint annak biztos hiedelme, 
hogy azon honfitársainktól, kiket életünkben tisztel
tünk, becsültünk, holtunk után is hosszabb ideig 
megemlegettetünk, s ily emlékezések alkalmával fel
írni’dott példáink után a jövőkor gyuladni fog nyom
dokaink követésére ott, hol azok az erény ösvényét

*J M inthogy ezen bérleti összeg 1872. évben 6000 írtra  
em eltetett ; a bem eneti dijak is emeltettek. L. 63. lap.
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jelölék : ellenben ovakodásra s jobb ut választására 
serkenteni ott, hol emberi gyarlóságunknál fogva 
az igazság körén kivül kalandozánk ; egyúttal ezen
nel azt is Ígérjük, bogy a pesti nemzeti casino társa
ságának végrendelkezésünkben egy kis emlékjelet 
hagy an dunk.«*)

Eddigi aláirók az eredeti feljegyzés szerint 
Széchenyi István,**) Bánffy Pál, Fáy András. Dercsé- 
nyi Pál, Jankovícb Antal, Orczy Lajos, Wenkheim

*) A végrendeleti aláírás szövege az 1854-ik január 
26-diki közgyűlés határozatából következő záradékkal tolda
tott m e g : »Az esetre, ha megfeledkeznénk, ezen soraink által 
a casino-társaságot felhatalm azzuk arra, hogy örököseinket 
vagyonúnkból valam ely alkalmas emléknek kiszolgáltatására  
felszólithassa.«

**) Gróf Széchenyi István végrendeietileg egy díszes 
em lék-serleget hagyom ányozott a n. easinonak, azon óhajtás
sal, hogy e serleg a legjobb magyar borral töltve, emlékére 
évenként ürittessék ki. Az 1864. évi január 30-án tartott köz
gyűlésen erre jegyzőkönyvi határozatkép mondatott k i : »hogy 
a n. casinó e diszes m ivü serleget örök időkig oly becses 
kincse gyanánt őrzendi, melyre, mint az egylet dicső nevű  
alapítójának végrendeleti megemlékezésére, a dicső utódok is 
hálás kegyelettel fognak tekinteni ; továbbá hogy e serleg 
legjobb magyar borral töltve évenkint a közgyűlés hetében  
tartandó ünnepélyes lakoma alkalmával a dicsőült em lékére 
ürítendő.« — Az első ünnepélyes lakoma 1864. február 1-jén 
tartatott m eg; a serlegürités előtt id. W encklieim  Béla 
mondott emlékbeszédet.
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Béla, Pregard János, Liptay Béla, Szilassy József, 
Wesselényi Miklós, Jósika Miklós, Marczibányi Lajos, 
Dessewífy Aurél*), Baldácsi Antal, Andrássy György, 
Benyovszky Péter, Waldstein János, Daruvári Jan- 
kovich Izidor, Földváry Lajos, Földváry Antal, 
Niczky Sándor, Atzél József, Miller Antal, Orczy 
László, Podmaniczky Lajos, Kendelényi Károly, 
Festetics Vincze, Bobus János, Tasner Antal**), 
Kosti Albert, Szabó János, Szápáry Antal, Ürményi 
József, Benyiczki Lajos, Farkas Gábor, Bezerédj 
István, Láng Ignácz.**)

9. Továbbá megemlitendő, bogy ekkorig a ca
sino házvételére aláirt 1200 forintnyi kölcsönöket ha
láluk esetére az intézetnek engedték: Atzél Péter, 
Almásy György gr., Almásy Kálmán gróf, Apponyi 
György gr., Bohus László, Csekonics János gr., Des- 
sewffy Emil gr., Erdödy István gr., Erdődy Sándor 
gr., Festetics Ágoston gr., Festetics Dénes gr., Fes
tetics György gr., Inkey József, Jaukovics László, 
Károlyi György gr., Károlyi István id. gr., Lamberg 
Kudolf gr., Nádasdy Lipót gr., Német Samu, d’Orsay

*) Gróf Dessewífy Aurél fönebbi ígéretéről még több 
évvel halála előtt elkészített végrendeletében m egem lékezvén, 
válogatott munkáiból álló könyvtárát a nem zeti casino egye
sületének hagyom ányozta.

**) Tasner Antal és Láng Ignácz urak a nemzeti casino 
könyvtárát több kötet becses munkával gyarapították.
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Emil gr., Pálffy József gr., Sándor Mór gr., Sina 
Simon b., Somssick Pál, Széchenyi Béla gr., Teleld 
Sándor gr., "Wenckheim Béla gr., Wenckheim Budolf 
gr., JVodianer Albert, Wodianer Mór b., Zichy Bó
dog gr.. Zichy Ferencz gr., Zichy József id. gr., Zichy 
József ifj. gr. Zichy Paulai Ferencz gr., Zichy Vik
tor gróf.



A NEMZETI CASINO

ALAPSZABÁLYAI.

A casino szabályai két részre oszlanak: a 1- 
k o t ó s z a b á l y o k r a ,  melyek az intézetnek mint
egy alapul szolgálván, az egész aláírás ideje alatt 
változatlanul megmaradnak; és r e n d e l e t e k r e ,  
melyek az aláírás ideje alatt is időről-időre a körül
ményekhez képest változhatnak.

I.

Alkotó szabályok.
1. A nemzeti casino a jó Ízlést, müveit s deli 

magaviseletét, józan és közhasznú elmélkedést, az ész 
tehetségeit s a közértelmességet kifejtő s nevelő in
tézet. E kellemes és csinos társalkodásnak szánt hely
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az egész egyesület sajátja; benne egy tag sem köve
telhet mások felett előjogot s kiváltságot.

2. Hogy ezen eredeti rendeltetéseinek annál 
inkább megfelelhessen az intézet, és nemcsak min
den osztályú, hanem minden állású is legkisebb tar
tózkodás nélkül részt vehessen abban: a casinói 
egyesület, mint egyesület, semmiféle politikai szinre 
mutatható határozatot vagy lépést nem teend, mely 
a végrehajtó hatalom rendeletéivel összeütközésbe 
jöhetne.

3. A  casino tagjainak becsületes, nemes maga
viseletté férfiaknak kell lenniök.

4. Részessé a 6 évre, vagy életfolytig aláírandó 
100 (illetőleg a régi tagokra nézve 63) o. é. forint 
évenkinti fizetése mellett akárki lehet, kit a társaság 
a rendeletek közt meghatározandó mód szerint egye
sületi tagnak elválasztand.

5. Ha az aláírási időszak lefolyta után vala
mely tag a casino-társaságból kilép, sem ő maga, sem 
örökösei az intézet semminemű tőkéjéhez vagy va
gyonához legkisebb jogot sem tarthatnak.

6. Minden tagnak van joga, általa jól ismert és 
nemes magaviseletű 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.

CASIXO-KÖNYV. 5
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Mindamellett valamint a casinóban kifüggesz
tendő megkivás által, úgy birlapok utján is a közgyű
léseken leendő megjelenésre a tagokat az igazgató
ság emlékezteti. Ezen gyűlés maga kebléből választ 
magának elnököt, s tárgyai ezek: a) az intézet ak
kori állapotáról az igazgatók s a választmány által 
teendő jelentés ; b) az igazgatók s a választmány meg
választása; c) a casino további fentartására s eme
lésére szükséges intézkedés. A vélekedések megosz
lásakor a kérdéses dolgot az ülésben megjelent tagok 
többsége határozza el, s az igy hozott végzés minden 
részest, akár jelen volt, akár nem, egyaránt kötelez. 
A végzések valamelyik pesti magyar hirlapban köz- 
hirré 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 készitett go
lyót vesz kezébe s azt a szavazó szekrények »igen« 
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 el
hárítása végett kettővel. Egy gölyótöbbség már ha
tároz. Ha azonban több ágra oszlanék a kérdés, ösz- 
szeül valamely mellékszobában egy 3 tagból álló, 
a közgyűlés által e végre kinevezendő bizottmány, 
melyben sem igazgató, sem választmányi tag nem
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lehet, s minden részesnek, kik egyenkint egyik ajtón 
be a másikon kilépnek, nyilatkozását feljegyzi s 
végre a többség akaratát a közönségnek előadja, 
mely azt sóba kérdésbe nem vevén, végkatározásnak 
tekinti.

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 jegyzőre 
bizza, kik a rendeletekben leirt módon választatnak.

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

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

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

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

14. Nehogy valaki terhes felszólitgatások által 
a casinótól elidegenittessék, bizonyos szembetűnő 
hely van javaslatok, aláírások s más efféle segedel
mek számára rendelve, hogy az ott fekvő ivre ki-ki 
tetszése szerint írhassa nevét.

5*
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15. Azon esetben, La az igazgatok, vagy választ
mányi tagok közül valamelyik kihalna, tartassák 
tüstént választmányi ülés, és addig is, mig azt a köz
gyűlés helybenhagyná vagy változtatná, neveztessék 
a kimúlt helyébe más tag.

16. Könyvet, újságot, földképet s egyéb iro
mányt a casinóbol elvinni semmi szin alatt nem en- 
gedtetik.

17. Az olvasószobákban szerény és kímélő 
csend uralkodjék.

18. A casinó termében ebéd s vacsorán kívül 
semminemű vigalom egyes tag nevében fizetésért 
nem tartható: hanem ilyen mindig az egyesület ne
vében mehet végbe, és a Budapesten tartózkodó min
den részesnek 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 részdijait 
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 az egy eset
ben 2/3-ad része határozott szótöbbségével kirekesz
tetnék : ezen társaság tagja többé nem lehet; a vádló



69

30 tag közt azonban, a szavazatok számításánál, csak 
a jelenlevők szavazata fog számíttatni, s ily indít
vány csak azon esetben vehető tanácskozás alá, ba a 
vádló 30 tagon kívül még más 60 tag van jelen a 
közgyűlésen.

A N em zeti Casino 1868, m ájus 3-án ta r to t t  
rendkiYüli közgyűlésének h a tá ro za ta i.

A mai napig (május 3. bezárólag) megválasz
tott részvényesek, ba tovább is az intézet tagjai kí
vánnak maradni, folyvást csak 63 frt évenkénti tag- 
dijt, vagy egyszer-mindenkorra 1200 frt váltságdijt 
fizetnek, míg az újonnan fölveendő tagok 100 frt 
évenkénti tagdij vagy egyszer-mindenkorra 2000 frt 
váltságdíj fizetésére köteleztetnek.

A belépő uj tagok évenkénti dijának fizetésére 
nézve batároztatott, hogy az év első negyedében 
belépő tagok 100, — a második évnegyedben be
lépők 75, — a harmadik évnegyedben belépők 50 
— a negyedik évnegyedben belépők 25 frt tagdijt 
fizetnek.

Határoztatott továbbá: azon tekintetből, hogy 
a hat-évenkénti aláírási időszak végével ingadozóvá 
ne váljék a casino tagjainak száma, a hat-évenkénti
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aláírás megszűntetvén, az aláírás folytonos, s köte
lező ig  tart a tag belépési éve kezdetétől számítva 
bat évig.

Az 1872. évi január 28-án tartott rendes köz
gyűlésen hozott határozatok:

A Nemzeti Casino reggeli 9 órakor nyittatik 
ki, s másnap reggeli 5 órakor záratik be.

A kártyadijakra nézve:
W i s t  és  p i q u e t  k á r t y á é r t .

Esti 10 óráig 1 frt.
» 10—12 óráig 2 »

Éjjeli 12— 2 » 3 »
» 3 — 5 » 5 »

. T a r o k  k á r t y á é r t ,
Éjjeli 12 óráig 2 frt.

» 12— 5 » 4 » fizetendő.



R E N D E L E T E K .

1. A casino könyvtára, ujságai, billiardjai s 
ebédlője a tagok használatára szolgálnak, minden 
cselédje kész kívánságaikat teljesíteni.

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

3. Oly, kosszasb ideig Budapesten tartózkodó 
s több Ízben megjelenő bel- vagy külföldi, katona s 
polgári hivatalbeliek és miveit 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 hó
napra 30 o. é. forintot fizetvén előre fogalványul. 
Három hónapnál kevesebb időre nem foglalkozhatni. 
A foglalkozók is szintúgy, mint a tagok a casinonalc 
minden javával élnek, kellemeiben részesülnek, kivé- 
vén, hogy a gyűlésekben szavazni, az intézetbe mást
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bevezetni joguk nincs. A casino színháza 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, az intézetbe egyedül mint t a g  vehető 
be. — Vendégekül pedig hónaponkint 15 frt, és fél- 
liónaponkint 10 forint fizetése mellett csak oly ide
genek választhatók, kik itt bizonytalan időre s mint
egy átmenőleg tartózkodnak, a vendégek szintúgy 
mint a tagok, a casino minden javaival élnek s kelle- 
meiben részesülnek, kivévén, hogy a gyűléseken 
szavazni, az intézetbe mást bevezetni, s a casinoi er
kélyt használni joguk nincs.

6. Taggá lenni, vagy az intézetet foglalkozókép 
több időre használni kívánók ebbeli szándékukat az 
igazgatók egyikének előterjesztik, ki is, miután a 
beavatandó neve s kívánságának tárgya az ajánló 
nevével 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 kivid legalább 14 tagból kell 
állania. A választás szavazással határozandja el, váj
jon a folyamodó a társaság kebelébe, mint tag, éven- 
kinti 100 (illetőleg 63) o. é. forint, vagy mint fog
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lalkozó, egy évnegyedre 30 o. é. frt fizetés mellett fel
veendő-e ? A bevett tagok, foglalkozók s vendégek az 
őket ajánló tagokkal együtt, megválasztáskor jegyző
könyvbe iktatandók.

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

Ha a casinoi 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 il
letőségeiket 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 tagok 
2/ 3 -adrész szótöbbsége szükséges.

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



9. A casinóba minden tag bevezethet bárkit 
vendégül, a ki a nemzeti casino alkotó szabályainak 
3. §-ban említett kellékekkel bir, és átmenőleg Buda
pesten tartózkodik, bejegyezvén az e végre rendelt 
»Idegenek könyvébe« mind a bevezető tag a beveze
tés napjával saját nevét, mind a bevezetett vendég 
saját nevét; az ily bevezetés azonban csak is egy 
napig érvényes, azontúl köteles minden bevezető tag 
az ily módon történt vendég bevezetését az igazgató
ságnál mielőbb bejelenteni, mely az illető vendégnek 
két választmányi tag közbenjöttével a casino helyi
ségeibe leendő bejárhatást 8 napra szóló belépti jegy 
kiszolgáltatása mellett biztosítja, vagy annak kiadá
sát meg is tagadhatja.

Az igazgatók távollétében ezek a választmányi 
tagok közül valakit e tekintetben teendő intézkedé
sek czéljából megbízhatnak, azon esetben pedig, ha 
az igazgatósági tagok távollétük esetére helyettesí
tésükről nem rendelkeztek volna, jogában áll a ca
sino bármely rendes három tagjának a casino helyi
ségébe leendő bejárhatási 8 napi engedély-okmányt 
aláirni és kiszolgáltatni.

a) Ha valamely tag, ki nem. választmányi tag, 
valakit vendégül (szintúgy mint tagul vagy foglalko
zóul) ajánl, azt valamely választmányi taggal köze
lebbről megismertetni el ne mulaszsza, hogy ez ek- 
kép iránta a választóknak szükséges értesítést ad
hasson.
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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 ügyelend arra, hogy e tekintet
ben legkisebb visszaélés se történjék.

10. A bevett foglalkozónak vagy vendégnek az 
őt 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. 
Mindezek évenkint a januári közgyűlésben ekkép vá
lasztatnak újra :

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

b) A betöltött szavazati ivet az ülésben minden 
választó személyesen adja a választó-bizottmány elnö
kének kezébe, s az e mellett levő két más tagja ugyan 
azon bizottmánynak minden átadó nevét feljegyzi.

c) A szavazati ivek átnézése végett a jegyzőn
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kívül 7 tagból álló bizottmány neveztetik ki, kiket a 
közgyűlésnek ajánlás végett, kasonlólag a választ
mány titkos szavazattal választ. A bizottmányi tagok 
becsületük lekötése mellett nyilván fogadást tesznek, 
bogy a közkivánságot igazán s részrekajlatlanul je
lölik k i; 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 munkálkodását, hogy azt, 
hacsak lehetséges, egy Ízben elvégezze és minden 
szavazati ivet rögtön eléget.

d) Igazgatóságra adott szavazat azon esetre, 
ha valaki e részben a többséget el nem nyerné, vá
lasztmányi tagságra is szól, kivévén, ha ugyanazon 
név egy ivén két külön minőségben egyszernél több
ször fordulna elő.

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

f) A választás eredménye a másnap tartandó 
közgyűlésen hirdettetik ki. Ugyanekkor a mindenkit 
illető tisztség s mindennek rendes átadása s vétele a 
bizottmány felügyelete alatt végbemegy. Magában 
értetik, hogy ezen bizottmány kineveztetése s mun- 
kálódása ellen semminemű kivétel nem tehető.
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12. A választmány valamelyik igazgató által 
egybehiva, elnökét minden ülésre maga kebeléből 
betűsor szerint nevezi ki, s a casino igazgatása tár
gyairól tanácskozik és rendeléseket tesz. E f f é l 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 m  
d ő k, bogy a választmányban nem levő tagok is, kik
nek tetszik, megjelenhessenek, de csak mint hallga
tók, minden szólási szabadság nélkül.

13. A közgyűléseken hozott rendeletek, vala
mint a számadások rövid kivonata is, részint hirla- 
pokban, részint az évenkint kiadatni szokott casino- 
könyvben közhirré tétetnek.

14. Minden tag részdiját a casino pénztárnoká
nál Pesten a hatvani utczai casino szállásán fizeti 
vagy fizetteti l e ; Budapesten lakók az év e l s ő  h á- 
r o m h ó n a p j á b a n  kötelesek fizetni, másutt tar
tózkodók 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 casino termét idegen czélra s vigalmakra, 
melyeknél a bemenetért fizetés kívántatik, alkalmazni, 
nem lehet.

16. Ha cseléd, rend vagy alkalmaztatás ellen 
valakinek panasza van, jegyezze föl a panaszkönyvbe, 
nevét is aláirván. A  panaszkönyv minden választmá
nyi ülésen megvizsgáltatván, a választmány a helyes 
panaszokat megszüntetni igyekszik, s ez iránt rende
léseit vagy észrevételeit a hajtott lapra irt panaszok
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mellé jegyezteti. Névtelen s honfi által idegen nyel
ven irt panaszokat az igazgató kitöröl.

17. Yan egy javaslatkönyv is, melyben minden 
tag az intézet javitására s emelésére szolgálható mó
dokat ajánlhat. Ezen könyv hasonlókép minden vá
lasztmányi ülésben megvizsgálandó.

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

19. A casino vagyonáról két leltár vitetik, egyik 
mindig a kirendelő igazgató szállásán áll, a másik 
a levéltárban, s az uj szerzemények ugyanegy nap 
beiktatandók.

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

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

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

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

d) A  foglalkozók megválasztása s járandósá
gaik lefizetése a foglalkozók könyvébe mindenkor 
rendesen feljegyeztetik.
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e) A leltár két példányába, a fennálló szabály 
szerint, minden uj szerzemény árával együtt beírandó.

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

a) Engedjünk az elnöknek rendtartási hatalmat 
gyakorolni, s ba csendre csendít vagy az előbb fel
állott beszélni akarót megnevezi, engedjük azt szólni 
s hallgassuk végig béketüréssel. Ha többen kivánnak 
szólni, ez oly sorban történjék, melyben magukat je
lenték, s az elnök által feljegyezvék.

b) Ne beszélgessünk suttomban. A mit mon
dani akarunk, mondjuk a közönségnek s ne szomszé
dainknak, s lia a szólni akarót valamire figyelmez
tetni kivánjuk, 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 » ha l l j uk! «  fel
kiáltást is vegyük rögtöni elnémulás jeléül.

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

f)  Szólitsuk egymást a gyűlésben igy: »urai  m!« 
vagy »urak!«

g) A gyűlés termében gyűlés alatt senki se do
hányozzék.

22. A casino minden tehetségét magának töké
letes megalakítására és saját ház szerzésére kiván-



8 0

ván egyesíteni, semminemű idegen intézetekre vagy 
czélokra pénztárából akármi szin alatt segítséget 
nem ajánl.

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

24. Az ebédlőben 6 óra előtt a dohányzás tilos.
25. A társalgó- és játszó-termekben csak esti 

11 óra után szabad az ételek és italok behozatása.
26. A casinoban kiszolgáltatott tárgyakért min

denki mindennap fizetni tartozik, mit ha tenni elmu
lasztana, későbbi panaszok tekintetbe nem vétetnek.

27. A casino helyiségei közül a társalgó-, ol
vasó-, játék- és éttermek csak a kijelölt czélra hasz
nálhatók.

28. A nem étkező helyiségekben csak esti 
11 óra után szabad az ételek és szeszes italok beho
zatása.

29. A tagok a casino bútorainak kímélésére 
figyelmeztetnek.

30. Külön ebédek alkalmával egy kis szobáért 
1 frt, nagyobb szobáért 2 frt fizetendő. Ily ebédek
nél azonban a nyári hónapokban 2— 3 óra, téli hó
napokban 2 — 6 óra közt a casino rendes pinczérei- 
nek nem szabad szolgálniok.



Az igazgatók jogai és kötelességei.

1. Ok hirdetik ki 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 fel
jegyzett hiányt s rendetlenséget valósulva találván, 
azonnal megorvosolják.

3. A már elfogadott fizetéseken kivül oly elke
rülhetetlen és sürgetős költségekre, melyek választ
mányi ülés tartásáig nem halaszthatók, 300 forintig 
rendelhetnek ki a pénztárból.

4. Megeshető zavar és rendetlenség elháritása 
végett, az igazgatók közül a számadások és pénzzel 
bánás csupán egyre van bizva, hogy ezek folyamata 
felől mindenkor tiszta és körülményes tudomása le
hessen. O hatalmazza meg a kifizetéseket; és ha el
távoznék, a helyébe megbizandót a választmány hely-

6CASINO-KÖNYV.



benhagyása mellett 5 választja ki. Jelenleg gr. Sza- 
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 s vonakodó 
fizetőt 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 hírlap utján közhírré teszik.

8. Az intézet ezüstjére s minden feljegyzett 
bútorai jó karban tartására ügyelnek, a pénztárt s 
számadásokat gyakran megvizsgálják, s felvigyáznak 
különösen 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 gyülekezetét 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 bizott
ság, mely 1874. évre Havas Ignácz elnöklete alatt 
Tomcsányi József. Németh Lajos, Földváry Miklós, 
Teleky Sándor, Zichy Ferraris Viktor és Zsedényi 
Eduard urakból áll, egyszersmind költségvető bizott- 
mánynyá alakul s a 3 igazgató kozzájárultával fel
adata: a n. casino remélhető évi jövedelmei-és kiadá
sainak egybevetésével költségvetési tervet kidolgozni, 
s a múlt évi számadásokhoz mellékelve terjeszteni a 
közgyűlés elé, mely azt megvizsgálva, észrevételeit s 
utasításait iránta kijelenti. Az ekként megállapított 
költségvetés aztán irányfonalul szolgál az igazgató
ságnak, mely magát annak tételeihez alkalmazni tar
tozik, s ha azokon mégis túlmenni kénytelenittetnék, 
a különbséget a számvizsgáló bizottmánynak czimen- 
kint fölvilágosítani köteles.

12. A casinonak folyamatban és tisztántartá
sára, benne a csend- s illendőségre ügyelnek, hogy az 
intézet mindig legjobb hírben maradjon. Ok emlé
keztetik ennélfogva a netalán feledékeny tagokat a 
közakarat-határozta alapszabályok tiszteletére, ők 
hívják össze a választmányt, sőt ha szükséges lenne, 
az egész társaságot annak meggátlására, ha valamely 
tag, foglalkozó, vendég vagy akárki, a község méltó
ságát akármi módon megbántani, rendeletéit áthágni, 
sőt az intézetet magáénak tekintvén, benne hatal
maskodni s igy a közegyezséget háborgatni nem átal- 
lauá, vagy pedig oly valaki találkoznék, ki a világ

6*
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előtt hírét, jellemét mocsokkal bélyegezni vagy mocs- 
kitani szenvedné, úgy, hogy a társaság vele társasági 
közlekedését, a nélkül, hogy ezen szenny magára is 
háramlanék. nem folytathatná: ilyen esetben a tár
saság nyugalmát, díszét s eddig érdemlett tisztasági 
fényét óvni köteleztetvén, az ily tagot az intézetből 
kimaradásra, mindazáltal kimélőleg, megkérendik.



1. Havonkint, vagy Iia sürgetős dolgok jönné
nek közbe, akármikor szükséges leend, az igazgatók 
által a választmány ülésére hivatalosan meghivatnak 
és miután e tisztet és a bennök helyzett közbizodal
mát elvállalták, pontosan megjelenni tartoznak.

2. Valamely végzéshozásra a választmány tag
jai közül hétnek, s ezek számában egy igazgatónak 
kell jelen lenni.

3. A választmány, dolgai folytatásában sem ön- 
kényileg, sem megállapított rend ellen semmit nem 
tehet, hanem munkálkodásaiban a közgyűlés határo
zataihoz szorosan ragaszkodva, az intézet javára 
czélzó szabályokat készitend s végre is liajtand, azo
kat annak idején megvizsgálás és helybenhagyás vé
gett a következő közgyűlés elé terjesztvén.

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

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

A v á la s z tm á n y  jogai és kötelességei.
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tárgyat, mely ez intézet gyarapodását és virágzását 
előmozdítja, nemkülönben a netalán észrevett hibák- 
és. hiányoknak, vagy az intézet folyamatát gátoló 
egyéb akadályoknak elhárítását, valamint pénzkiadá
sokat, a költségnek és 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 választ
mány határozza el az intézet készpénzének a legbá- 
torságosabb helyre, mely mindenesetre ki nem haló 
test legyen, minden törvényes óvások melletti ka
matra adását,

7. Az igazgatóknak, valamint a közrend fentar- 
tásában, úgy a pénzek behajtásában is, mindenkor 
kitelhető módon segélyül szolgál.

8. Sem az igazgató, sem a választmány bármi 
szin alatt jutalmat vagy kárpótlást senkinek sem 
adhat, mivel az effélék elitélését és rendelését, ha 
csakugyan valamely különös eset magát előadná, a 
közgyűlés hatása körébe foglaltatni kívánja, és ma
gának mindenkorra fentartja. Hasonlókép az igaz
gatók, valamint a választmány is a netalán kicsa
pongó és szükségtelen költségektől el vannak tiltva, 
és csak a mulhatatlanokra szorítva, meglővén már 
mindaz, a mi leginkább szükséges, az intézet sza
mara szerezve.
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9. Ha mind a három igazgató hosszabb időre 
távoznék vagy akármikép tisztében eljárni akadá
lyoztatnék, az igazgatóság előadása és befolyása 
mellett a választmány e végre tartandó ülésében ke
beléből valakit kinevez, a ki az igazgató helyét mind
addig tartja, mig egyik vagy másik hivatalát foly
tathatja.

10. Különösen iparkodni fog a választmány a 
tagok számát leginkább jeles és kitűnő férfiakkal 
nevelni: minden, akármely osztálybeli beavatandó 
új tagnak az intézetbe való felvétele, a már érintett 
mód szerint, az ő szavazásától függ.





X.
J  á ra n d ó sá g .

1 877-ik évben.

frt kr.

Az 1876-ik évi pénztári maradvány . í 16722 7
1865-ik évi tagd. hátrál. 1 tag után á 63 firt 63 —
1870-ik » » » 3 » » á 63 » 189 —
1871-ik » » » 4 » » á 63 » 252 —

1872-ik » » » 1 » » á 63 » 63 —

1873-ik » » » 4 » » á 63 » 252 —

1873-ik » » » 2  » » á 100 » 200 —

1874-ik » » » 4 » » á 63 » 252 —

1874-ik » » » 5 » » a 100 » 500 —

1874-ik » » » 1 » orsz. kép-
viselő á 50 » 50 —

1875-ik » » » 6 után á 63 » 378 —

187 5-ik » » » 6 » á 100 » 600 —
1875-ik » » » 2  » orsz. kép-

viselő á 50 » 100 —
1876-ik » » » 41 tag után á 63 » 2583 —

18"6-ik » » » 30 » » á 100 » 3000 —

1876-ik » » » 3 képviselő á 50 » 150 —

1877-ik » » » 455 tag után á 63 » 28665 —

1877-ik » » » 285 » » á 100 » 28500 —

1877-ik » » » 11 » külömb. dijai 525 —

lo77-ik » » » 2 4  orsz. képvis.
á 50 frt 1200 —

1877-ik- » » » foglalkozó 1li é \
30 » 210 —

1877-ik . » » vendégek 1 hóra
1 5 » 105 —

Lak- és b o ltb é r e k .......................................... 18907 8
Nemz. színházban erkélyszékek után 5349 —

Népszínházban zsöllye székek után . 2351 50
K á r t y a d ij a k b ó l .......................................... 10912 50
Rendkívüli b e v é t e l ................................... 814 87

Ö sszes járandóság' . 122894 2



A) Rendes bevételek
1877-ik évben.

II.

' frt kr.

A m últ 1876-ik évi pénztári maradvány 16722 7
1877-ik évi 455 régi tag közül 411en be-

f iz e t te k ................................................. 25875 —

1877-ik évi 285 újabb tag közül 245-en
befizettek . . .  . . . 24500 —

1877-ben választott 11 tag különböző di-
jal b e f i z e t t e k .......................................... 500 —

Országgyűlési képviselők 16-an á 50 frt
b e f i z e t t e k ................................................. 800 —

Foglalkozók 3 bóra á 30 frt 180
Vendégek 1 bóra 15 írtjával . . . . 105 —
Lak- és b o ltb é r e k .......................................... 18710 88
Nemz. szinbáz erkélyszékei után 5349 —

Népszínházi zsöllyeszékek után . 2351 50
K á r t y a d ij a k b ó l .......................................... 10912 50

Összeg 106005 95
JB) R e n d k í v ü l i  b e v é t e l e k

frt kr.

1870-ik évi tagdíj hátralék . . . . 63 ___

1871-ik » » » . . . . 126 —
1873-ik » » » . . . . 100 —
1874-ik » » » . . . . 63 —

1874-ik » » > . . . . 100 —

1875-ik » » » . . . . 126 —
1875-ik » » » . . . . 200 —
1875-ik » » » . . . . 50 —
1876-ik » » » . . . . 1386 —
1876-ik » » » . . . . 1500 —
1876-ik » « » . . . . 50 —
K ü lö n fé lé k b ő l................................................. 814 87

Összeg .

00t-lOT* 87

Összes bevétel . 110584 82



III.
K I  i  a  d  á  s  o  k

1877-ik évben.

■ frt kr.

A) Rendes kiadások
I. S z á llá sb é r e k ................................... 6400 —

II. T iszti f i z e t é s e k ............................ 1500 —
III. Cseléd f i z e t é s e k ............................ 9072 —
IV. Cselédeknek öltözetei 3105 75

V. Komornoki apróbb kiadások 337 51
VI. Hírlapok és folyóiratok . 2120 90

VII. Könyvek és azok bekötése . 3153 71
VIH. írószerekre ............................ 514 —

IX. Légszesz világítás . . . . 6539 64
X. O l a j ................................................. 644 —

XI. G y e x t y a .......................................... 864 —
XII. Tűzifa és C o a k s ............................ 1690 90

XIII. Terempallók fényitése . 450 —
XIV. Vendéglős segélyzése 2000 —
XV. Iparosok munkabére . . . . 6359 70

XVI. V í z v e z e t é k ................................... 364 42
XVII. Kártya v é t e l á r a ............................ 4965 91

XVIII. Színházi erkély a nemz. színház-
b a n ............................  . 5643 —

XIX. Színházi zsöllyeszékek a nép-
s z í n h á z b a n .................................... 2429 —

XX. Adóban . ............................ 7664 24
XXI. Beruházás és szerzemények . 3611 79

XXII. H á z v é t e l i e k ................................... 7000 —
Építkezés .......................................... 8315 57
Hazai s jótékony czélokra . . . . 1000 —
Orvos s g y ó g y s z e r é s z ............................ 81 58
Törvénykezés és levelezés . . . . 266 61
N y o m ta tv á n y o k r a ................................... 441 —
Tagdíj m egváltási kamatok. 2624 —
Házvételi k a m a t o k ................................... 9462 _
Vegyes ........................................................ 2857 87

Az lS77-ik évi összes kiadás . 101479 60



1877-ik évi deczemb. 31-én maradt hátralékok.

Ú  g y  an i n t frt
[

kr.

1865-ik évi hátrálék 1 tag után á 63 frt 63 _
1870-ik X> » 2 i> » á 63 » 126 —
1871-ik » » 2 » » á 63 » 126 —

1872-ik » » 1 » » á 63 » 63 —

1873-ik » » 4 » » á 63 » 252 —

1873-ik » » 1 » » á 100 » 100 —
1874-ik » » 3 » » á 63 » 189 —

1874-ik » » 4 » » á 100 » 400 —
1874-ik » » 1 orsz. képv. á 50 » 50 —

1875-ik « » 4 tag után á 63 » 252 —
1875-ik >> » 4 » » á 100 » 400 —
1875-ik » » 1 képviselő á 50 » 50 —
1876-ik » 19 tag után á 63 » 1197 —
1876-ik » 1 5 »  » á 100 » 1500 —
1876-ik » 2 képviselő á 50 » 100 —
1877-ik » » 44 tag után á 63 » 2790 —
1877-iü » » 40 » » á 100 » 4000 —
1877-ik » 1 » » á 25 » 25 —
1877-ik » » 8 orsz. képv. 400 —

1877-ik » 1 foglalkozó 30 —

Lakbér 196 20
Összes hátralék . s 12309 20

Az összes bevételből, m ely tesz . . 110584 frt 82 kr
levonván az összes kiadást, m ely tesz 101479 » 60 » 
az 1878-ik évre átviendő pénztárma

radvány .    9105 frt 22 kr.

pénztárnok.
Alulírottak a bevételi és kiadási tételeket a nyug

tákkal összehasonlítván és a készpénzt megszámlálván, a 
pénzmaradványt 9105 frt 22 krban, az egész számadást 
rendben és pénztárnok M enyhárt Antal urat a felelősség  
terhe alól felmentendőnek találtuk.

Budapest, 1878. január 16-án.
Havas Ignácz, Zsedéuyi Ede,

elnök. biz. tag.
Gr. Zichy Ferr. Viktor,

biz. tag.
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