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A.

-—Almásy György gr. 
f  Almásy Kálmán gr.

Ifj. Almásy Kálmán gr. 
Almásy Pál.

J  Almásy Taszilo gr.
Alsace d/Hennin hgf.

/- Ambrózy Béla b.
Ambrózy Gyula b.

/  Ambrózy Lajos b.
10 Andrássy Aladár gr.

Andrássy 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.

20 Apponyi Lajos gr. 
Apponyi Sándor gr. 
Asbóth Ede.
Atzél Béla b.
Atzél Lajos b.

—-  Atzél Péter.
Augusz Antal lx f



B.

Bakody Tivadar.
Balassa István b. 
Baldác^y-An-taH?. f  

” 30 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.

40 Bánffy Miklós gr. 
Bánhidv Albert b.
Bánó József.
Bawásay Kálmán. 
Baranyai Pál.
Batthyány Elemér gr. 
Batthyány Géza gr. 
Batthyány István gr. 
Batthyány József gr. 
Batthyány László id. gr. 

50 Batthyány László ifj. gr.



Batthyány Ödön gr. 
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. 
Berczely Jenó'. 
Berényi Ferencz gr. 
Beretvás Endre. 
Bernáth Dezső. 
Bernrieder József. 
Bésán Nép. János b. 
Bethlen And. gr. 
Bethlen Gábor gr. 
Bethlen József gr. 
Bethlen Károly gr. 
Bethlen Markus. 
Bezerédy Elek. 
Bezerédj Pál.
Bicskey Kálmán. f

Bissingen Nándor gr.



_  Bissingen Ernő gr.
©0 Bissingen Nándor ifj. gr. 

Bittó István.
Blahunka Ferencz. 
Blaskovich Albert. 
Blaskovicli Antal. 
-Blaskovicli Ernő. 
Blaskovich István. 
Blaskovich Miklós. 
Blasovics Károly. 
Blumer Miklós.

90 Bocskay Ignácz.
Bolius János.
-Bohus László.
Bolius Zsigmond.
Bois M.
Bolza István g /
Bolza József gr.
Bolza Péter gr. 
Bombelles Alajos gr. 
Bombelles Károly gr. 

Ä00 Bonelli Eduard.,
Bónis Sámuel. 
Bornemisza Jánis 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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Capdebo István.
Chotek Ottó gr.
Chotek Rudolf gr.
Ciotta János.
Csáky Albin gr.
Csáky Béla gr 
■Coáky ■■Jtód-og-gr.
Csáky Gyula gr.
Csáky László gr.
Csapó Vilmos.
Csávosy Ignácz. 
Csekonics Endre gr. 

"Csekonics János gr. 
Csemeghy Károly. 
Csernovics Arzén. 
Czetwertinszky Boris lig. 
Cséry Lajos.
Czebrián László gr. 
Cziráky Antal gr. 
Cziráky Béla gr.
Cziráky János gr. 
Cziráky János itj. gr. 
Czobel István.
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D.

Damaszkin János.
Dániel Ernő.
Dániel Pál.
Degenfeld Béla gr. 
Degenfeld Gusztáv gr. 
Degenfeld Imre gr. 
Dessewffy Aurél gr. 
Dessewffy Gyula gr._t 
Dessewffy Otto.
'Dory Lajos. - f  
Dőry Lajos b.
Dőry Lajos.
Dőry Ödön. // ^

' Duka Péter b.
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E.

Éber Nándor. 
Edelsheim-Gyulay b.

© Edelsbacber Antal.
Élez Károly gr.
Emich Gusztáv.
Eötvös- E4ttee~b. f  

Q Eötvös Loránd b. 
Erdddy Ferencz gr. 
Erdődy György gr. 

VU)0 Erdddy Gyula gr. 
Erdődy István gr. 
Erdődy Rudolf gr.

------“Erdődy Sándor gr.
J  Erlanger Victor b.
O Eszterházy Andor gr. 
f  Esterházy Antal gr.
XT Esterházy Imre id. gr. 

Esterházy István gr. 
Esterházy László gr. 

£*70 Esterházy Lajos hg.
/ Esterházy Miklós gr.

O Esterházy Miklós gr. ifj.



Esterházy Miklós Ant. kg. ifj. 
Esterházy Miklós hg. 
Eszterházy Mór gr. ifj. 
Esterházy Pál hg. ifj.
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F.

Fabiny Tlieofil.
Fack Károly.
Falk Miksa. 

í?80 Farkas Géza.
Fáy Béla.
Fejérváry Géza b. 
Feridoun Bey.
Festetics Ágoston gr. 
Festetics Andor gr. 
Festetics Béla gr. 
Festetics Dénes gr. 
Festetics György gr. 
Festetics Gyula gr.

1j90 Festetics Kálmán gr. 
Festetics Pál gr. 
Festetics Tasziló gr. 
Festetics Tasziló ifj. gr, 
Festetics Vilmos gr. 
Fiátb Ferencz b.
Fiáth Pál b.
Fiátb Miklós b. 
Forgách Antal gr. 
Forgách István gr.



Forgách László gr. 
Forgácli Sándor ifj. gr. 
Földváry István b. 
Földváry Lajos b. 
Földváry Lajos b. ifj. 
Földváry Miklós. 
Földváry Sándor.

casixo-kOsy v .



G.

Gály Lajos.
Gárdos János.
Gencsy Béla.
Gerliczy Felix b. 
Gimmingh John. 
Gliyczy Kálmán. 
Golemb.erszky László/ 
Gorove Antal.
Gorove István. 
Gosztonyi Kálmán. 
Grabovszky Szilárd. 
Graef Ede.
Graed József.
Gromon Dezső.
Grosz Lajos.
Győry László gr. 
Gyíírky Abrahám gr. 
Gyürky Béla gr.
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Hadik Béla gr.
Hajós József.
Halász Gedeon.
Halász Tivadar. i r
Halil bei.

^3B~..Halleii.^ándor ^ r. ^
Hannoverai főh. Ernő Ágoston. 
Hammerstein Frigyes b.
Haris György.
Haris János.
Haris Sándor.
Harkányi Frigyes.
Harkányi József.
Harkányi Károly. 

f  Havas Ignácz 
240 Havas-Jézsef-J*.

Haynald Lajos.
Herberstein Henrich gr 
Herricli Károly.
Herricli Károly.
Herring Ernó' b.
Hidegliéty Antal.
Hirschler Ignácz.



Hohenlohe Constant hg. 
Hollán Ernő.

250 Hollner Ervin.
Höller István b. 
Horváth Boldizsár. 
Horváth János.
Horváth György.
Her vátb-MdTály;- f  
Hunyady Arthur. 
Hunyady Ferencz gr. 
Hunyady Imre gr. 
Hunyady Kálmán gr. 

260 Hunyady Lajos gr. 
Hunyady László gr. 
Hunyady Oszkár, * 
Hunyady Pál ,
Hrres&r -Imre b.
Huszár István.
Huszár Károly.



2 1

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.
Jankóvich Gyula (somogyi). 
Jankovich Gyula.
Jankovich Gyula gr.
Jankovich József.
Jankovich László.
Jekelfalusy László.
Joannovich György.
Jókai Mór.
Józsika Gyula b. / / t , /?/ fa/*

-Jóasika- Lajos b. J/ j r
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o  Józsika János b 
@00 Justh István.

Just József ifj. 
■f) Just Sándor.



Kállay Benő.
Kálnoky Dénes gr. 
Kárász Imre. 
Karátsonyi László. 
Karátsonyi Guido gr. 
Kármán Lajos. 
Károlyi Alajos gr. 
Károlyi Ede gr. X  
Károlyi Gábor gr. 
Károlyi Gyula gr. 
Károlyi István gr. 
Károlyi István ifj. gr. 
Károlyi Sándor gr. 
Károlyi Tibor gr. 
Károlyi Victor gr. 
Kászonyi József. 
Kautz Gyula.
Kégl György. 
Keglevich Béla gr. 
■KegWicli Gárbor-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 Jenó' gr- 
Kinszky Volfg. gr.
Kiss Elemér.
Kiss Miklós (ittebei).
Kiss Miklós (ittebei) ifj. 
Kiss Miklós (nemes-kéri). 
Kis Miklós (balásfalvi). _j£_ 
Klapka György.
Kiéli István. /
Komarov Mr.
Korányi Frigyes.
Korniss Emil gr.
Korniss Gáspár gr.
Korniss Miklós gr.
Kovács György.
Kovács István.
Kovács József.
Kovács László.

Kozma Ferencz.
“Königsegg Gusztáv gr.



Kövér János ifj. 
Kövér Károly. 
Kubicza Pál. 
Kubinyi Árpád. 
Knbinyi Bertalan. 
Kubinyi Ferencz ifj. 

250 Kubinyi Miklós. 
Kund Béla.
Kund Jenő.
Kund Vincze. 
Kürthy Lajos. 
Kvassay Ede.

25

í
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L.

Ladányi László.
Laffert Antal b.
Láncy Béla.
Lamberg Rudolf gr. 
László László.
Latinovics Albin.
Lázár Jenő gr. 
Led«W«i?-Ad©lf gr.
Lévai Henrik. 
Liechtenstein Frigyes hg. 
Liechtenstein János hg.
Lipovniczky Vilmos^_
Lipovniczky Sándor. 
Liptliay Antal b.

-J-70 Liptliay Béla b.
Liptliay István. 
Lobkovicz Rezső hg. 
Lónyay Albert.
Lónyay Albert ifj. 
Lónyay Béla gr.
Lónyay Gábor.
Lónyay János.
Lónyay Menyhért gr.
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Luczenbaclier Pál. 
Luka Antal, f  
Luka Gusztáv. 
Luka Lajos. 
Lukács Móricz. 
Lumniczer Sándor, 
Lyka Döme.
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M.

Máday Izidor. 
Máfhyy Sándor, f
Madas Károly. 
Magyar Imre. 
Mailátli György. 
Mailáth György ifj.
Mailáth István.
Majthényi Albert.
Majthényi Aug. b.
Majthényi Bálint.
Majthényi Béla b 
Majthényi Izidor b.
Majthényi Károly b.
Majthényi László id. b. 
Majthényi László b. legifj. 
Majthényi László ifj. b. (Jompai) 
Majthényi Ottó b.
Majthényi Rudolf. ^  
Mandello Vilmos.
Matkovics István.
Máriássy Kálmán. ~
Markus István. ' 
Markusovszky József.
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Mayer Henrik. 
Mednyánszky Dénes b. 
Mecklenburg Károly b. 
Mérey Gyula.
Mészáros Károlv.
Mesznil Viktor b. 
Mihalovies Károly. 
Mihalovics János. 
Mihalovies Ödön.
Migazzi Vilmos gr.
Mikes János gr.
Miske Imre b.
MitröVszky Wladimir gr. 
Mocsonyi Antal. 
Mocsonyi György. 
Mocsonyi Jenő.
Mocsonyi Sándor. 
Mocsonyi Zénó'.
Molnár Aladár. 
Montenuovo Aladár lig 

ricz Pál. //* y
Mosson Edmund. / l  11 

Moskovicz Géza. 
Moskovicz Mór.
Muslay Sándor.
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N.

40

f5 Nádasdy Ferencz ifj. gr.
Nagy József (bükki.)

0  Nagy Lajos (tokaji). 
Nákó Kálmán gr.
Nákó Sándor gr.
Návay Lajos. t 
Návay Tamás. - / - * 
Nemes Vincze gr.

~ Nemesliegyi József.
-Ncmotb-Sámnel. f  
Neppel Ferencz. 
Neskovics Döme. 
Nikolics Fedor b.
Nopcsa Ferencz b. 
Novák Antal.

. Nugent Arttbur gr 
C&0 Nyáry Adolf b.
O  Nyáry Béla b.
/  Nyéky Gyula.



0 .

C

460

Ocskay István. 
Qdesßaldii.Ar-tliur kg. 
Odescalclii Gyula bg. 
O’Donell Henrik gr. 
Okolicsányi Antal. 
Okolicsányi Sándor. 
Orczy Andor b.
Orczy Béla b.
Orczy Elek b. 
d’Orsai Emil gr.
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P.

I

Pajthényi Sándor.
Pálffy Antal bg.*/”
Pálffy János gr.
Pálffy Mór gr.

- Padkovi©s-K4roly. 
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 Adolf gr. j ,  
Pe-jfto otmek- Gáhor. gr. 
Pejaesevich-János giv iíj. 
Pejacsevich János gr. 
Pejaesevieh Károly gr.^f
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Pejacsevich László gr. 
Pejacsevich Márk gr. 
Pejacsevich Miklós gr. 
Pejacsevich Pál gr.
Pejacsevich Péter gr.
Perczel Béla.
Perényi Zsigmond b.
Pergen Antal.gr. /  r „
Pilisy Béla. y1  7^]^
Piret Béla b. /
Plachy Tamás.
Podmaniczky Frigyes b. 
Podmaniczky Géza b. 
Podmaniczky Levente b. 
Pompéry János.
Prandau Gusztáv b.
Prileszky Tádé.
Prónay Dezső b.
Prónay József.
Pulay Kornél.
Pulszky Ágoston.
Pulszky Ferencz.

CASINO-KÖNYV. 3
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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.
Rakóvszky Aladár.
Rakóvszky Géza.
Rakóvszky István.
Ranch Levin b.
Rédl Béla b.
Rédl Lajos b.
Reinitz József.
Révay Ferencz b.
Révay Gyula b.
Révay Simon b.
Rogendorf Róbert gr.
Rohonczy Gedeon.
•Rohonczy Ödön.
Rónay Béla.



Rónay Lajos.
Rothfeld Soma.
Rock Szilárd.
Rubido Rezsb. .
Rudies József, id. b. " f-  
Rudics József, ifj. b. ^
Rudnay István. 
Rudnyánszky Ferencz/ j.\ 
J L u ll),)7 á,n s ak y^ -k yw ^ R . /  ; , /

3'



Sághy Gyula. 
Salamon Aladár. 
Salamon Géza. 
Salamon Tivadar. 
Salvini Lajos. 
Samassa József.

Móricz -gr. -J 
Sárkány József. 
Sárközy Aurél. 
Scitóvszky János. 
Schey Frigyes b. 
Sclimiedegg János g 
Schönborn Ervin gr 
Schlauch Ló'rincz. 
Sebestyén Géza. 
Sembery István. 
Sennyey Lajos b. 
Senryey Pál b. 
Serényi László gr. > 
Sigray-Füh>p gr./£* 
Simoncsics János.

S.



m

-f- Simonyi Lajos b. 
Smaic Bertalan. 
Smittmer Adolf. 
Somogyi János gr. 
Somoskeöy Antal. 
Somssicli Iván gr. 
Somssich János id. gi 
Somssicli Pál. 
Springer Gusztáv b. 
Steiger Gyula. 
Stein-Altenstein b. 
Steinbach Ferencz. 
Strachwitz Hugó gr. 
Stubenberg József gr. 
Szabó Imre.
Szabó József.
Szabó Miklós.
Szalay Ágoston. 
Szápáry Antal gr. 
Szápáry Géza gr. 
Szápáry Gyula gr. 
Szápáry Imre- gr; f  
Szápáry István gr. 
Szápáry Iván gr. 
Szápáry László gr. 
Széchen Antal gr. 
Széchenyi Béla gr. 
Széchenyi Dénes gr.



Széchenyi Ferencz gr. 
Széchenyi Gyula gr. 
Széchenyi Imre gr. 
Széchenyi Kálmán gr. 
Széchenyi Ödön gr, 
Széchenyi Pál gr. 
Szegedi György. 
Szécher Mihály.
Széli Kálmán.
Széli Kristóf.
Szemere Emil.
Szemere Ödön 
Bzende Béla. 
Szentiványi Márton iíj. 
Szentiványi Oszkár. 
Szentkirályi Albert. 
Szilágyi Dezső.
Szilassy Aladár. 
Szirmay Géza.
Szitányi Adolf.
Szitányi Bernát. 
Szitányi Izidor. 
Szitányi Károly. 
Szitányi Ödön.
Szlávy József.
Szlávy Oliver. 
Szontagh Sámuel. 
Szögyény László id.



Szögyény László ifj. 
Sztankovánszky János. 
Sztáray Antal gr. 
Sztáray János gr.
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T.

Takácsy Miklós.
Takácsy Sándor.
Tallián Sándor.
Tarnóczy Kázmér.
Taxis Egon hg.
Teleki Domonkos iíj. gr. 
Teleki Ede gr.
Teleki Géza, id. gr. 
Teleki Géza ifj. gr.
Teleki Károly gr.
Teleki Sámuel id. gr. 
Teleki Sámuel ifj. gr. 
Télfy Iván.
Térey Pál.
Thaisz Elek.
Than Károly.
Tihanyi Ferencz.
Tisza Kálmán.
Tisza Lajos.
Tisza László.
Tolnay Lajos.
Tomcsányi Károly. 
Tomcsányi László.
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~ b  Tóth Lőrincz.
Tóth Vilmos.
Török Bálint gr.
Török László gr. 
Trantmannsdorf Nándor 

•jh Tréfort Ágoston.
' ^50 Tűit István.

gr.



u.
Ugrón Ákos.
Ugrón Gábor. 
Ulmann Sándor. 
Újfalussy Miklós. 
Ujházy József.
Uray Kálmán b. 
Urbán Andor. 
Üchtriz Emil b> 
Üchtriz Zsigmond b. 
Ürményi József. 
Ürményi Miksa. 
Ürményi Pál.
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V.
r #

Vámbéry Annin. 
Várady Károly. 
Yay Aladár b.

1 r t  -1 r wci ,  KvTfy T7.
Yay Béla b.
Yay Dénes b.
Vay Lajos b.
Vay Miklós b. 
Va} Sándor b. 
Yetsera Albin b. 
Yécsey József b. 
Yécsey Miklós b. 
Vermes Gábor. 
Vigyázó Sándor. 
Yizsolyi Ákos. 
Vojnics Jakab. 
Vojkffy János gr. 
Volger ezredes. 
Y ol»i Józsefe f  
Vörös Kálmán. 
Vörösmarty Béla. 
VilIrrniTÍtin fHtmr
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W.

V Waecker-Götter Lajos. 
Wagner János. 
Wahrmann Mór.
Weisz Bernát Ferencz. 
Wenckheim Béla b. 
Wenckheim Frigyes gr. 

Q Wenckheim Károly gr. 
Wenckheim László b. —wWenckheim Rudolf gr. 
Wenckheim Viktor b. 
Wenczel Gusztáv. 
Wilczek Heinr. gr.

( Windischgrätz Lajos hg.
Wodianer Albert b. 

>-,,w«-Ä*Wodianer Albert.
7Ó0 Wodianer Béla. 
——Wodianer Móricz.
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Z.

C Zámory Kálmán.
Zelenszky Róbert gr. 
Zichy Antal.
Zichy Ágoston gr.
Zichy Béla gr.

— Zichy Bódog gr.
-/■* Zichy Edmund gr.

Zichy Ferdinánd gr.
7i0  Zichy Géza gr.

Zichy Ferencz gr.
0  Zichy Ferr. Manó gr. ifj. 

T T  Zichy Henrik gr.
Zichy István.
Zichy János gr. (uj falusi.) 

—/-■ Zichy János gr. (lánghi.) 
Zichy János gr.(somogyi.) 
Zichy Jenő gr.
Zichy József id. gr.

720 Zichy József ifj. gr. 
Zichy Lajos gr.
Zichy Ödön gr.

—■■»•■--- Zichy Paulai Ferencz gr.
. Zichy Rudolf gr.
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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 
határozatához képest, egy évi kötelezettséggel 

tagul választatott

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK:
Huschard Ferencz.



I G A Z G A T Ó K :
1878-foan.

Károlyi István gr. ifj. 
Szápáry Antal gróf. 
Wenckheim Béla báró.



V Á L A S Z T M Á N Y I  T A G O K
1878-ban.

Almásy György gr. 
Andrássy Aladár gr. 
Andrássy Gyula gr. 
Apponyi Albert gr. 
Batthyányi Elemér gr. 
Beöthy Ákos.
Bittó István. 
Blaskovics Ernő'. 
Blaskovics Miklós. 
Bónis Sámuel. 
Bossányi László. 
Csáky László gr. 
Csekonics Endre gr. 
Dessewffy Aurel gr. 
Éber Nándor.
Erdődy Sándor gr. 
Fabiny Theofil. 
Farkas Géza. 
Fejérváry Géza br. 
Festetich György gr. 
Földváry Miklós. 
Havas Ignácz.
Kállay Benő'.
Károlyi Gyula gr.

CASINO-KÖNYV.



Károlyi Tibor gr. 
Karácsonyi Guidó gr. 
Lipthay Béla br. 
Lipovniczky Vilmos. 
Majthényi László ifj. br. 
Mailáth György.
Mikes János gr.
Mesznil Viktor br.
Orczy Elek br. 
Odescalcki Gyula hg. 
Podmaniczky Frigyes br. 
Péchy Manó gr.
Kévay Simon br.
Simonyi Lajos br. 
Szitányi Bernát.
Sztáray János gr. 
Szápáry Gyula gr.
Széher Mihály.
Szabó Miklós.
Szlávy József.
Tisza Kálmán.
Tisza Lajos.
Uchtritz Zsigmond br. 
Zichy Pál gr.
Zichy Ferrar. Victor gr. 
Zsivora György.
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P Ó T T A G O K :
Festeti eh Pál gr.
Inkey Zsigmond. 
Károlyi István gr. id. 
Lónyay Menyhért gr. 
Majthényi László id. br. 
Somsich Pál.

Jegyző-pénztárnok: Menyhárt Antal.





1878-ban elhunytak :

Augusz Antal b. 
Baldácsy Antal b. 
Dessewffy Gyula gr. 
Dőry Lajos 
Eötvös Dénes b.
Havas József 
Horváth Mihály 
Kovács Sebestyén Endre 
Máday Sándor 
Luka Antal 
Németh Samu 
Sándor Móricz gr. 
Szapáry Imre gr.
Volny József.



A

N E M Z E T I  C A S I N O

ALAPSZABÁLYAI.



I. FEJEZET.

Az egyesület czéljáról.

1. §.
Á nemzeti Casino halhatatlan emlékű 

hazánkfia gróf Széchényi István által 1827. 
évben oly czélból alkotott egyesület, hogy 
a hazai társadalmi életnek központját 
képezze. Mint ilyen, a nemzeti Casino nem 
egyedül a társadalmi tisztességes élvezetek 
gyűlhelye, de egyszersmind a műveltség, 
közhasznú elmélkedés és eszmecserének 
előmozdítására szolgál, testületi működése 
köréből azonban ki van zárva minden 
politikai jellegű tevékenység.

2- §•
Helyiségeiben tilos minden szerencse- 

játék.



56

Tilos továbbá a tagoknak magánosok? 
vagy társulatok érdekében aláírási ívekkel 
való háborgatása. Országos közezélu alá
írási ívek az igazgatóság engedelmével az 
e czélra kijelölt terembe kitehetők.

4- §•
A nemzeti Casino jövedelmei minde

nekelőtt saját helyiségeinek felszerelése és 
berendezésére fordítandók. Ennélfogva a 
Casino a tulajdonát képező' ingatlan va
gy onán fekvő terhek teljes törlesztése előtt 
más intézetnek, vagy bármi más czélra 
semmiféle segély-adományt vagy kölcsönt 
nem nyújthat.

3. §.

II. FEJEZET.

A t a g o k r ó l .

5. §.
A nemzeti Casino tagja lehet minden 

tisztességes, művelt magaviseletű, feddhet- 
len jellemű önálló férfi, ha casinoi tagul az 
alább meghatározott módon a szükséges
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szavazattöbbséggel felvétetik. Politikai párt- 
szinezet és osztály-külömbség a tagok fel
vételénél vagy kirekesztésénél mérvadó 
nem lehet.

6. §• !
A foglalkozó tagság jövőre megszün- 

tettetik. Az eddigi foglalkozók rendes ta
gokul az e czélra nézve megállapított jogok 
és kötelezettségek mellett felvétetnek, ha 
ebbeli kívánságukat kinyilatkoztatják.

7. §•
A felvételhez egy casinoi tag ajánlata 

szükséges oly módon, hogy az ajánlott 
neve, állása és lakása az ajánló tag által 
az e czélra szolgáló táblára a választást 
megelőzőleg legalább 8 napon át kifüg
gesztve legyen.

8 . ,

A felvétel a választmány által titkos 
szavazás utján legalább egy igazgató és 15 
válaszmányi tag részvétele mellett, 2|s-ad 
szavazat-többséggel történik.
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9. §•
A felvételről a felvett új tagot az egy

leti jegyző levél utján értesíti; ez értesí
téssel együtt, a Casino-tagságra vonatkozó 
kötelező nyilatkozatot aláírás végett neki 
megküldi, a felvétel azonban reá nézve 
addig is, mig nevét a rendes névkönyvbe 
sajátkeziileg beiktatja, kötelező marad.

10. §.
A felvételre szükséges szavazat-több

séget el nem nyert ajánlott felvétel végett 
a jövő év folytán még egyszer ajánlható. 
Ily esetben azonban, midőn egy a megelőző 
évben már ajánlott, de akkor a megválasz
tásra szükséges 2j3-ad szótöbbséget el nem 
nyert egyén felett történik szavazás, az 
igazgatón kívül legalább 30 tagnak rész
vétele szükséges.

11. §.

A felvett casinoi tag kötelezi magát a 
felvételtől számítva 6 éven át 100 forint 
tagdíjat befizetni a Casino pénztárába; és 
pedig a belépő új tagok a felvétel első 
évében olyformán: hogy az év első negye-



59

elében felvettek ez évre eső tagdíj fejében 
100, a második negyedben felvettek 75, a 
3-ik negyedben felvettek 50, a 4-ik ne
gyedben belépett tagok pedig 25 forintot 
fizetni kötelesek.

E kötelezettség a hat év lejártával 
megújítható vagy életfogytiglan elvállal
ható, végre azonban 2000 frt lefizetésével 
egyszer-mindenkorra megváltható.

12. § .

A Casino 1868. május 3-áig bezárólag 
felvett tagjainak azon joga, hogy 63 frt 
évi tagdíjat fizetnek, vagy azt egyszer- 
mindenkorra 1200 frt lefizetésével meg
válthatják, tovább is változatlanul fen- 
tartatik.

13 §.
Minden tag köteles egész évi tagdíját 

Budapesten a nemzeti Casino pénztárnoká
nál egyszerre lefizetni és pedig a Buda
pesten lakó tagok az év első három, a 
Budapesten kivül lakók pedig az év első 
hat hónapja alatt. Azon évre, melyben a 
részvényes meghalt, örökösei a tagdíjat 
fizetni kötelesek.
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14. §.
Casinó-tagokul felvett országgyűlési 

képviselők, államhivatalnokok, a csász. és 
kir. közös hadsereg és magy. kir. honvéd
ség tisztjei, nemkülönben a külbatalmak 
képviseletéhez tartozó egyének nevezett 
állásuk megszűntével, illetőleg Budapestről 
való átlielyeztetésükkel kívánságukra az 
egyletből kilépetteknek tekintetnek és a 
kilépésüket követő évekre a tagdíjfizetés 
kötelezettsége alól felmentetnek.

15. §.
Minden tagnak joga van tisztességes 

társadalmi állású és feddhetlen jellemű 
egyéniségeket az alább megbatározott mód 
szerint a Casinóba vendégül bevezetni.

16. §.
Valamely casinói tagnak kirekesztése 

csakis a feddhetlen jellem és a helyes 
magaviselet elveivel meg nem férő cselek
mény miatt 12 casinói tagnak az igazgató
ságnál írásban benyújtandó és kellően in
dokolandó együttes indítványa folytán, a 
választmány által történhetik.
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III. FEJEZET.

A vendégekről és vendégtagokról.

17. §.
A magyar állam lakója csakis rendes 

tagul velietd fel. Megengedtetik azonban, 
hogy valamely tag által (ha különben a 
casinói tagságra megkivántató kellékekkel 
bir) vendégül bevezettethessék. E beveze
tés is legfeljebb 3 napra terjedhet s egy év 
folytán csak egyszer történhetik.

Külföldi és ő Felsége másik államának 
polgára vendégképen a Casinóba bármely 
tag által egy napra bevezethető. Meghosz- 
szabbitható e bevezetés az igazgatóság által, 
de csakis további két napra.

18. §.
Ha az illető vendég három napnál to

vább kivánja a Casinót látogatni, köteles 
magát az igazgatók egyikénél bemutattatni 
s mint vendégtag, egy hóra szóló ven- 
dégjegyet 15 írttal váltani.

19. §.
Egy hónapon túl terjedő időtartamra 

a vendégjegy csak a választmány által és
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pedig legalább 1 igazgató és 5 tagból álló 
választmányi ülésben golyó vetés utján 
2j5-ad szavazattöbbséggel hosszabbitható 
meg. Ily meghosszabbitás azonban egy fél 
évnél tovább nem terjedhet, s köteles a 
vendégtag a meghosszabbitás tartama alatt 
havonként 15 írttal vendégjegyet váltani.

20. § .

A vendégek a Casinó-egylet által nyúj
tott minden élvezetben részesülnek, a 
Casinoi színházjegyek liasználhatásának 
kivételével.

IV. FEJEZET.

A közgyűl ésről .

21. §•
Közgyűlés évenként minden január 

havának utolsó vasárnapján, délelőtt 
11 órakor tartatik. A közgyűlés napja hír
lapok utján eleve közhirré teendő és a 
tagoknak az igazgatóság és választmány 
megválasztásához szükségelt szavazati ívek 
a közgyűlés előtt megküldendők.
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A rendes évi közgyűlésen kívül sürgős 
esetekben rendkívüli közgyűlést a választ
mány hívhat össze. Összehívandó a rend
kívüli közgyűlés akkor is, ha ez iránt leg
alább 30 tag a választmányhoz írásban 
foglalt indítványt ad be.

A rendkívüli közgyűlés határnapjáról 
a tagok külön meghívók utján értesitendők.

Közgyűlésen szavazat-joggal csak a 
rendes tagok bírnak.

A közgyűlés elnökének rendszerint 
közfelkiáltás utján való megválasztása.

Az igazgatók és választmányi tagok 
megválasztása, mely czélra az elnök a vá
lasztmány által eleve megválasztott hét
tagú szavazatszedő bizottságot a szavazati 
ívek összeszedésére felhivja. A betöltött sza
vazati ívek minden egyes választó tag által

23. §.

A közgyűlés tárgyai.

24.

25.



64

a szavazatszedő bizottság elnökének szemé
lyesen átnyujtandók és az átadó neve a 
bizottság két más tagja által feljegyzendő.

A közgyűlés által általános szavazati 
többséggel választandó 3 igazgató és viszon- 
lagos szavazattöbbséggel 50 választmányi 
tag megválasztása olyformán történik, 
hogy az igazgatóságra legtöbb szavazatot 
nyert három tag igazgatóul, a választmányi 
tagságra legtöbb szavazatot nyert 50 tag 
pedig választmányi tagul megválasztottnak 
kijelentetik.

Két vagy több tag közötti szavazat- 
egyenlőség esetében sorshúzás dönt. Az 
igazgatóságra beadott szavazatok, az eset
ben, ha az illető tag e minőségben a szó
többséget el nem nyerné, a választmányi 
tagságra is szólnak, kivévén, ha ugyanazon 
egyén neve egy ivén két külön minőség
ben egyszernél többször fordul elő.

Ha valamely igazgatónak megválasz
tott egyén e tisztet el nem fogadná, új 
szavazásnak van helye. Ha pedig választ
mányi tag nem fogadná el e tisztet, ez 
esetben az utána legtöbb szavazatot nyert 
egyén lép helyébe.

A választmányi tagokúi megválasztott 
50 egyén után a legtöbb szavazatot nyert
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6 egyén póttagul megválasztottnak te
kintetik.

26. §.
Az igazgatóságnak és választmánynak 

az intézet állapotáról szóló jelentése és 
ezzel kapcsolatosan a számadások felülvizs
gálásáról szóló bizottságnak jóváhagyás 
végett tett előterjesztése;

27. §.
a költség-előirányzat megállapitása;

28. §.
a Casino fejlődésére és gyarapítására 

vonatkozó, nemkülönben az alapszabályok 
megváltoztatását czélzó indítvány ok. Végre

29. §.
a sorrend kimerítésével elnapolandó 

közgyűlés folytatásakor a jegyzőkönyv és 
a szavazat-szedő bizottság munkálatának 
hitelesítése és a szavazás eredményének 
kihirdetése.

3 0 . § .

A közgyűlés a vélemények szétágazása 
esetén határozatait, a házszabályokban 
részletesen körülirt módon a megjelent 
tagok általános szavazattöbbségével hozza,

CASINO 'KÖNYV. 5



a mennyiben ez alapszabályok kivételt nem 
szabnak (lásd: zárhatározatok). Az ily 
módon hozott és az elnök által kihirdetett 
határozatok a meg nem jelent tagokra 
nézve is feltétlenül kötelezők.

31. §.
A közgyűlések határozatai a Casino 

évkönyvében, esetleg a hirlapokban is 
közhirré teendők.

Y. FEJEZET.

Az i ga z g a t ó s á g r ó l .

32. §.
Az igazgatóság a közgyűlés által éven

ként választott és az év lefolytával újra 
megválasztható 3 igazgatóból áll.

33. §.
Az igazgatók az egyletet biróságok és 

hatóságok előtt, és magánosok irányában 
képviselik.

34. §.
Végrehajtják a közgyűlés és választ

mány minden határozatát.
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35. §.
A választmányi üléseken ülési és sza

vazati joggal bírnak.

36. §.
A Casino-egyletet kötelező minden jog

ügyletet, a választmány jóváhagyása után, 
az egylet nevében ők kötnek meg és min
den okiratot ők írnak alá együttesen.

37. §.
Köteles az igazgatóság minden felme

rülő panaszt megvizsgálni és annak orvos
lása iránt lehetőleg intézkedni: különösen 
pedig a rend fentartására ügyelni; e 
végből az igazgatóságnak nem csak joga, 
de kötelessége is a tagokat általuk ne
talán elkövetett rendellenességekre figyel
meztetni.

38. §.
A folyó ügyek közvetlen vezetésével, 

valamint a bíróságokkal és hatóságokkal 
szemben való képviselettel, saját választása 
szerint, az igazgatóság egy tagját megbizza.

5*
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a) Ezen intéző-igazgató a választmány 
által meghatározott járandóságok mellett 
saját felelősségére felfogadja és elbocsájtja 
a vendéglőst és a szolga-személyzetet.

b) Átveszi a valamely tag kirekesztése 
iránt 12 rendes tag által előterjesztett 
indítványokat. — Köteles az ily indítványt 
a kirekesztetni indítványozott taggal és 
pedig a Budapesten kívül lakóval posta 
utján, ve vény mellett, észrevételei megté
tele végett másolatban azon figyelmeztetés
sel közölni, hogy a mennyiben a kézbesí
téstől számított 14 nap alatt az indítvány
ban állított ténykörülményekre nem nyi
latkoznék, azok minden további meghall
gatása nélkül valóknak fognak tekintetni.

A nyilatkozat beérkezte, nem különben 
az arra kiszabott határidő válasz nélküli 
eltelte után, valamint azon esetben is, ha a 
kirekesztetni indítványozott tag holléte 
nem tudatik, az illető kirekesztési ügy a 
választmány elé terjesztendő és e czélra 
annak különös megjelösése mellett, hogy 
tag kirekesztése forog szóban, a választmányi 
ülés haladéktalanul egybehívandó.

c) Utalványoz az előirányzat korlátain

39. §.
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belül minden kiadást, bármely összeg ere
jéig, 300 frt erejéig pedig az előirányzat 
határain túl is saját felelősségére utal vá
ny ózhat.

d) Felügyel a tagdíjak pontos besze
désére. A tagdíjak fizetésében tapasztalt 
késedelmezéseket pedig kellő intézkedés 
végett a választmánynak bejelenti.

e) Intézkedik a közgyűlési határozatok 
és az egyleti tagokat érdeklő egyéb intéz
kedéseknek hirlapok utján közhirré tétele, 
valamint az évkönyv szerkesztése és ki
adása iránt.

f) Kitűzi és egybehivja a válaszmányi 
üléseket.

g) Végül akadályoztatása esetén he
lyettesét az igazgatók vagy a választmányi 
tagok sorából, a választmány utólagos jóvá
hagyásának fentartása mellett, kinevezi.

VI. FEJEZET.

A vá l as z t mányró l .

40. §.
A választmány üléseiben az egyes 

választmányi tagok minden ülésre nézve,
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egymást betű-sorrend szerint felváltva, 
elnökölnek.

41. §.
Szavazattal biró tagjai az egylet három 

igazgatója és az 50 választmányi tag.

42. §.
Ülései a Casino tagjai számára nyil

vánosak.

43. §.
Érvényes határozat hozatalára minden 

esetben egy igazgatónak, azonfelül legalább:
a) vendég-felvételnél 5,
b) a folyó ügyekbeni intézkedésnél 10,
c) rendes tag felvételénél 15,
d) tag-kirekesztésnél, valamint midőn 

a 10. §. értelmében másodszori választásnak 
van helye, egy a megelőző évben 2j3 szava
zat-többséget nem nyert ajánlott felett 30 
tagnak jelenléte és szavazata szükséges.

44. §.
A hivatalnoki személyzet kinevezése és 

elbocsátása iránt rendelkezik.
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45. §.
Meghatározza a hivatalnoki, valamint 

a szolga-személyzet fizetését és a vendéglős 
•járandóságát.

46. §.
Felügyel és ellenőrködik a folyó ügyek 

igazgatása, továbbá az egyleti vagyon és 
jövedelmei, valamint a tagdíj-fizetések pon
tos behajtása felett.

47. §.
Minden kiadás iránt határoz.

48. §.
Valamely tagnak kétségtelenné vált 

fizetési képtelensége esetében tagsági jogá
nak felfüggesztése iránt határoz.

49. §.
Elébe terjesztendők helybenhagyás vé

gett az egyletet kötelező jelzálogi vagy 
egyéb nemű kölcsönök felvételére és tör
lesztésére, valamint a beruházások és átala
kításokra vonatkozó minden jogügyletek 
és azokról kötendő szerződések.
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50. §.
Az egylet készpénzbeli vagyonának 

biztos és jövedelmező elhelyezése felett, az 
igazgatóság javaslata alapján határoz.

51. §.
Különös hatásköréhez tartozik az egyleti 

házszabályok és házrend alkotása, esetleg 
módosítása, egyátalában minden oly ügy- 
beni intézkedés, mely ezen alapszabályok 
értelmében a közgyűlésnek vagy az igaz
gatóságnak fenn nem tartatott.

52. §.
A választmány határoz új tagok és 

vendég-tagok felvétele felett, az ezen alap
szabályokban kimondott alapelvek szem 
előtt tartásával.

53. §.
Különösen fentartatik a választmány

nak a tagok kirekesztése iránt a 16-ik §. 
értelmében előterjesztett indítványok tár
gyalása.

A határozat hozatik : beható tanácsko
zás és szükség esetén a tényállásnak egy e 
czélra különösen kijelölt küldöttség által
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előzetesen történt kiderítése után, legalább 
egy igazgató és 30 tag jelenléte és szava
zása mellett, titkos golyóvetés utján. — 
A kirekesztéshez mulhatlanul 2j 3 szótöbbség 
szükséges, ellenkező esetben az indítvány 
elejtetik és mint ilyen, a jegyzőkönyvbe 
fel nem vétetik.

54. §.
A választmány üléseinek jegyzőkönyvei 

az elnöklő választmányi tag és a jegyző 
által aláiratnak s a legközelebbi ülésben 
hitelesíttetnek.

VII. FEJEZET.

Zárhat ározat ok.

55. §.
A nemzeti Casino nem bizonyos idő

tartamhoz kötött, hanem folyton fennálló 
egyesület.

56. §.
A nemzeti Casino vagyona feloszthat- 

lan, és ahoz sem a részvényesek, sem az 
egyletből kilépett tagok, sem azok örökösei, 
hagyományosai vagy engedményesei leg-
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kisebb jogot sem tarthatnak. — Azon 
esetben, ha az egylet feloszlatása emberi 
számítás szerint előre nem látható bármi 
rendkívüli okok vagy eseményeknél fogva 
elkerülhetetlenül bekövetkeznék, összes 
vagyona, mint szintén feloszthatatlan ala
pítvány, a magyar tudományos akadémia 
avagy az annak helyébe netán lépett 
hasonló jellegű magyar tudományos inté
zetre háramlik.

Az elkerülhetlenné vált feloszlatás, 
valamint az egyleti vagyonnak a kitűzött 
czélra leendő átadása iránt a közgyűlés 
határoz. E határozat érvényességéhez szük
séges, bogy az a különösen meghívandó 
összes tagok legalább 2/3 dának részvétele 
mellett B/i0"eĉ  szótöbbséggel hozassák.
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HÁZSZABÁLYOK.

I. FEJEZET.

A közgyűlésről.

1. §.
A közgyűlés vezetése, a szólási és 

tanácskozási rend fenntartása az elnököt 
illeti.

2. § .

A szólásra jelentkezők neveit a jegyző 
irja fel és kiki csak ezen feljegyzés sor
rendje szerint szólhat a tárgyhoz.

3. §.
Közgyűléseken a szavazás — a meny

nyiben a többség a szőnyegen forgó kérdés 
tüzetes felvilágosítása és megvitatása után 
sem volna nyilván kivehető — golyóvetés 
utján olymódon eszközlendő, hogy minden
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szavazó tag e czélra egy golyót a szavazati 
szekrény »igen« és »nem« felirattal külö
nösen megjelölt fiókjai egyikébe vet.

4. §•
Az elnök rendszerint nem szavaz, a sza

vazatok egyenlősége esetére azonban döntő 
szavazattal bir.

5. §.
Az esetben azonban, ha a kérdés több

felé ágaznék, a közgyűlés saját kebeléből, 
az igazgatók és választmányi tagok kizá
rásával, egy három tagú bizottságot küld 
ki. — Ezen bizottság a mellékteremben 
összeülvén, az abba egyenkint, az egyik 
ajtón be, a másikon pedig kilépő minden 
tagnak szavazatát feljegyzi és összeszámi- 
tás után az eredményt a közgyűlésnek elő
terjeszti. Az ily módon hozott határozat 
kötelező s többé kérdés alá nem vétethetik.

6. § .

A közgyűlés határnapja a napi lapok 
utján legalább 8 nappal előbb közzéteendő, 
a casinói tagok pedig külön meghivók ut
ján is értesitendők.
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II. FEJEZET.

A vá l as z t mányró l .

7. §.
A választmány az alapszabályokban 

megállapított jogkörében és módon az egy
let mindazon ügyeiben, melyek a közgyü- 
lésnek vagy az igazgatóságnak névszerint 
fenn nem tartvák, az egylet czéljainak 
megfelelőleg intézkedik és határoz.

8 . §.

A választmány az intézd igazgató által, 
rendszerint havonta egyszer, de a szükség
hez képest többször is egybehivatik.

9. §.
Az ülések napjáról a választmányi 

tagok két nappal előbb a jegyző által.szét- 
küldendő külön meghívók utján értesi- 
tendők.

10. §.
A választmány üléseinek jegyzőköny

veit s végzéseit az egyleti jegyző szerkeszti
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s hitelesítés végett a legközelebbi ülésnek 
bemutatja, s egyáltalában a választmány 
és igazgatóság által reá bízott Írásbeli teen
dőket a vett utasítás értelmében végezni 
köteles.

Az egylet hivatalnokai a Casinó-egylet- 
hez nem tartozó egyének sorából is kine- 
vezhetők.

11. §.

A választmány a közgyűlést megelőző 
ülésben az egyleti tagok sorából a követ
kező bizottságokat választja és azokat jóvá
hagyás ^végett a közgyűlésnek előterjeszti, 
úgymint:

a) a szavazati ívek szétküldésére egy 
két tagból álló bizottságot;

b) egy héttagú szavazatszedő és össze
számító bizottságot;

c) a három igazgatón kívül egy hat 
tagból álló bizottságot a számadások felül
vizsgálására és a költségelőirányzati terv 
kidolgozására;

d) leltári bizottságot két tagból, és 
végre

e) egy tizenhét tagból álló könyvtári 
bizottságot.
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Ezen bizottságok teendői az alap- és 
jelen házszabályok illető szakaszaiban meg
határoz vák.

III. FEJEZET.

A szavazatszedö bizottságról.

12. § .

Igazgatókra és választmányi tagokra 
beadandó szavazatok összeszedésére és 
összeszámitására a választmány a közgyű
lést megelőző választmányi ülésben, az 
egyleti jegyzőn kivül, egy elnökből és hat 
tagból álló bizottságot az egylet rendes 
tagjai sorából, vélemény elágázása esetén 
titkos szavazás utján választ, s e választás 
eredményét helybenhagyás végett a köz
gyűlés elé terjeszti.

13. §.
Ezen bizottság az I. fejezetben megha

tározott módon beadott szavazati íveket egy 
szelenczébe teszi és azt szekrénybe zárva, 
annak kulcsát saját s kivüle még két bizott
sági tag pecsétjével lepecsételve őrizet alá 
veszi.



80

A bizottság feladata a szavazatok ösz- 
szeszámitását a lehetőségig félbeszakitás 
nélkül befejezni, minden szavazati ívet a 
szavazatok összeszámitása után rögtön 
megsemmisiteni, a szavazat eredményét 
pedig a közgyűlésnek a közgyűlési elnök 
által meghatározott folytatólagos ülésen 
kihirdetés végett bemutatni.

14. §.

IV. FEJEZET.

A vagyonról és számadásról.

15. §.
A Casino vagyonáról két leltár vitetik, 

az egyik példány az igazgatással megbízott 
igazgatónál, a második példány pedig a 
levéltárban őriztetik.

16. §.
Minden új szerzemény a vételár kitéte

lével azonnal mindkét példányba beve- 
z ütendő.



81

1 7 . §.

A leltár pontos vitele feletti felügyelet 
a leltári bizottságot illeti; miczélból annak 
különös feladata az egyletnek ezen leltárba 
felvett minden készletei és szerzeményei 
felöl évenkint legalább egyszer közvetlen 
meggyőződést szerezni, a tapasztalt hiá
nyokat kártalanítás iránti intézkedés végett 
a választmánynak bejelenteni.

18. §.
A pénztárnok által összeállított és egy 

szakértő által megvizsgált évi számadások 
mindig a közgyűlés által a házszabályok 
11. §. c) pontja értelmében kirendelt bizott
ság által felülvizsgálandók.

19. §.
Ezen bizottság feladata egyszersmind, 

a három igazgató hozzájárulásával a követ
kező évi költségelőirányzatot, a reményl- 
hető jövedelem és szükséglendő kiadások 
egybevetése alapján kidolgozni és azt a 
lefolvt évről szóló számadások kapcsában 
megállapítás végett a közgyűlés elé ter
jeszteni.

C ASINO-KÖNTV. 6



Az igazgatóság a közgyülésileg meg
állapított költségvetéshez alkalmazkodni, 
a mennyiben pedig azon előre nem látott 
szükség esetén túllépne, a különbözetet a 
számadások felülvizsgálására kiküldött 
bizottság előtt tételenkint felvilágosítani és 
indokolni tartozik.

20. §.
Minden fizetést a pénztárnok eszközöl 

a kirendelt igazgató utalványára. Köteles 
liavonkint a választmánynak a pénztár 
állapotát feltüntető kivonatot bemutatni, 
minden kiadást és bevételt pedig azonnal 
a pénztári naplóba bevezetni.

Y. FEJEZET.

A könyvtári bizottságról.

21. §.

Feladata e bizottságnak a könyvtár és 
olvasóterem feletti őrködés és felügyelet, 
mely czélra a hivatali és szolgaszemélyzet
tel rendelkezik.
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Feladata továbbá, a választmány által 
e czélra megszavazott összeg keretén belől 
új könyveknek beszerzése és a hírlapoknak 
különös figyelemmel a jelentékenyebb és 
közérdekű irodalmi bel- és külföldi ter
mékek beszerzése és megrendelése.

23. §.
E végből saját kebeléből választott 

elnöke felhívására időnkint ülést tart, 
melyről a jelenlevők nevének feljegyzésé
vel jegyzőkönyvet vezet. Érvényes határo
zat hozatalára legalább 7 tag jelenléte 
szükséges.

24. §.
A könyvtárban levő művek, folyóira

tok, térképek és nevezetesebb hírlapokról 
a könyvtár közvetlen kezelésével megbízott 
casinoi hivatalnok által rendes könyvtári 
mutató-könyv (index) vezetendő és abba 
minden újabban beszerzett mű pontosan 
bejegyzendő.

22. §.

6*
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VI FEJEZET.

Az igazgatók hatásköréről.

25. §.
Az igazgatók, s névszerint az intéző 

igazgató jogai és kötelességei az alapsza
bályokban megállapitvák.

Ezek értelmében:

26. §.
Az igazgatók, névszerint az intéző 

igazgatónak az alapszabályok 38. §-a értel
mében kötelessége esetleg a tagokat általuk 
netalán elkövetett rendetlenségekre figyel- 
mezetni, a hivatali és szolgaszemélyzet és 
vendéglősre felügyelni, azokat a szükséghez 
képest külön utasításokkal ellátni; tapasz
talt vagy bejelentett hiányok és rendelle
nességek orvoslása iránt saját hatáskörén 
belől intézkedni, a jelentékenyebb pana
szokat pedig kellő intézkedés végett a 
választmánynak előterjeszteni.

27. §.
Az intézet ezüst, edény, üveg és bútor-
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készlete és egyéb ingó vagyona az intéz
kedő igazgató felügyelete alatt áll.

28. §.
Az igazgatóság feladatához tartozik a 

pénztárnak időnkénti rovancsolása és a 
számadásoknak megvizsgálása. Köteles 
továbbá a pénztárnok által minden köz
gyűlés előtt bemutatandó számadások és 
azokból vont mérleg szerint fennlevő kész- 
pénzbeli állapotról a közgyűlésnek jelen
tést tenni.

Az intéző igazgató feladata még a 
számadó komornok számadásait megfvizs- 
gálni, nemkülönben az egyletnek ezüst, 
üveg és egyéb készletei és bútorai jó kar
ban tartására ügyelni.

29. §.
A kártyának nagyban beszerzése és 

eladása iránt szintén az intéző igazgató 
intézkedik.
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H Á Z R E N D .

1. §.
A nemzeti Casino helyiségei reggeli 

9 órától éjfélután 5 óráig nyitva állanak.

2- § .

Könyvtára, újságai, tekeasztalai és 
étterme a tagok és vendégek használatára 
szolgálnak.

3.§.
A casinoi szolgaszemélyzetnek a ki

szolgálatért borravalót elfogadni, vagy a 
Casino helyiségén kivül magán házakban 
kiszolgálni szorosan tiltatik — ebből 
kifolyólag besztintettetik az eddig szokás
ban volt újévi ajándék-gyűjtő szekrény 
kitétele is.
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Könyvet, folyóiratot, hírlapot, föld
képet és egyéb nyomtatványt a Casinoból 
elvinni nem szabad.

5. §.
A Casino helyiségei közül a társalgó, 

olvasó, játék- és éttermek csak a kijelölt 
czélokra használhatók.

4- §•

6. § .

Az olvasó - teremben kíméld csend 
legyen.

7. §•
A Casino termei, névszerint a felső 

étterem, idegen czélra és vigalmakra, 
különösen bementi díj mellett, nem hasz
nálható , abban vigalom csak az egylet 
nevében s az igazgatóságnál eleve történt 
bejelentés után egyleti tagok által rendez
hető s az a Budapesten tartózkodó minden 
egyleti tagnak tudtul adandó.

8. §.
Az étteremben az október 1-étől június 

1-ig terjedő idény alatt esti 6 óra előtt a 
dohányzás tilos.



A Casino többi helyiségeiben csak esteli 
11 óra után szabad ételeket és italokat fel
szolgáltatni.

1 0 . §.

A Casinó magán étkező helyiségeivel 
csak a Casinó rendes tagjai rendelkezhet
nek és ezen helyiségek használatára csak 
olyanokat jogosíthatnak, kik osztálykü
lönbség nélkül a tisztességes társadalmi 
körök befogadottjai.

11. § •

A tagok a Casinó bútorai és egyéb fel
szerelvényei kímélésére figyelmeztetnek.

12 . §.
Azon tagoknak nevei, kik az alapsza

bályokban meghatározott évdíjaikat a kö
vetkező év január havának utolsó napjáig 
sem fizették le, az e czélra kijelölt táblára 
kifüggesztendők.
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A kártyadíjak következők:
Wyst és piquet kártya esti 10 óráig 1 frt 

esti 10—12 » 2 »
éjfél után 12—3 » 3 »

» » 3 — 5 » 5 »
Tarok kártyáért éjjeli 12 » 2 »

» 12—5 » 4 »
A Casinó színházi ülőhelyei a színházi 

napi árfolyam szerint bocsáttatnak a ren
des tagok rendelkezésére.

A panasz- és inditványkönyv.

13. §•
A Casinó irótermében panasz- és indit

ványkönyv van letéve.

14. §.
A panaszkönyvbe az egyes tagok, 

neveik sajátkezű aláírása mellett, a szolgá
lat, a rend vagy egyébként tapasztalt hiá
nyok miatti panaszaikat és észrevételeiket 
bejegyzik.

15. §.
Névtelen vagy idegen nyelven irt pa

naszok figyelembe nem vétetnek.
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A panaszkönyv minden választmányi 
ülésen megvizsgálás végett bemutatandó 
és a panaszok feletti intézkedések és észre
vételek a hajtott lapra irt panaszok mellé 
feljegyzendők.

16. §.

17. §.
Az inditványkönyvbe az egyes tagok

nak az egylet javítása és emelése, valamint 
irodalmi termékek beszerzése iránt teendő 
vagy az egyletet általában érdeklő minden 
más javaslatok sajátkezüleg bejegyzendők 
és intézkedés végett a legközelebbi választ
mányi gyűlés elé terjesztendők.



F Ü G G E L É K .

Tudnivalók.

I -  §•
Az intézet 1 8__  clecz. 3 1 -é n .........

tagot számlált kebelében.

2 . §•
Azon régi tagok számára, a kik 1872. 

január 1-től 1877 végéig, 6 évre kötelezték 
volt magukat, a kikre nézve ezen kötelezett
ség 1878. végével megszűnt, az igazgatóság 
új aláirási könyvet nyitott 1878. január 
1-jétől 1884. utolsó napjáig terjedő' köte
lezettséggel. A részvénykötelezettséget ma
gában foglaló fejezet következő':

»Mi e könyvben sajátkezüleg aláirtak, 
arra kötelezzük magunkat törvényesen és
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becsületünkkel, bogy mint a pesti Nemzeti 
Casinó tagjai, ezen intézet további fenn
maradásához s mindinkább leendő kifejté
séhez az 1879. év január 1-sö napjától az 
1884 ik év utolsó napjáig számitva hat 
évig évenkint hatvanhárom osztr. ért. fo
rinttal fogunk személyesen járulni, az itt 
következő feltételek alatt:

a) Hogy halálunkkal a kötelezettség 
megszűnjék, s örököseinkre semminemű 
teher ne háramolhasson, kivévén a halálunk 
előtti évekre és halálunk évére netalán 
hátramaradt tartozásainkat, melyeket örö
köseink is kötelesek megfizetni; valamint 
másrészről halálunk esetére se magunk, se 
örököseink a Casinó bárminemű javára 
jogot ne tarthassunk, hanem ezen intézet 
minden sajátja örökleg a fennálló társaságé 
legyen.

b) Hogy ezen aláírásban senki részt ne 
vehessen, ki az 1869-ik év május 3-ik nap
jáig bezárólag a szabályok szerint golyó- 
vetés utján Casinó-taggá nincs választva.

3. §.
Az 1868-ik év május 3-án tartott rend

kívüli közgyűlés határozatánál fogva az
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új tagokra nézve az aláírás folytonos, s 
kötelezőleg tart a tag belépési éve kezde
tétől hat évig.

4 -§.
A Casinó szállása jelenleg hatvani-utcza 

8. számú (volt gr. Cziráky-féle) saját házá
ban van, melyet a Ferencziek terén 467/2. 
számú házával történt csere utján szerzett.

5 . §•

A Casinóban közhatározat szerint ily 
tartalmú aláírási ív van kitéve, melyhez 
minden tag járulhat: »Ki testének elpusz- 
tultával, mit halálnak szoktunk nevezni, 
nem hiszi egész létének elenyésztét, annak 
utolsó pillanatában, mikor nemritkán nem 
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 alólirtak végakaratainkat jó 
eleve el fogjuk rendelni. Minthogy azonban 
alig lehet kellemesebb és megnyugtatóbb 
érzés egy nemes keblű férfira nézve, mint 
annak biztos hiedelme, hogy azon honfi-
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társainktól, kiket életünkben tiszteltünk, 
becsültünk, holtunk után is hosszabb ideig 
megemlegettetíink, s ily emlékezések alkal
mával felhrodott példáink után a jövőkor 
gyuladni fog nyomdokaink követésére ott, 
hol azok az erény ösvényét jelölék; ellen
ben óvakodásra s jobb ut választására 
serkenteni ott, hol emberi gyarlóságunknál 
fogva az igazság körén kivtil kalandozánk; 
egyúttal ezennel azt is ígérjük, hogy a 
pesti nemzeti Casino társaságának végren
delkezésünkben egy kis emlékjelet ha- 
gyandunk. *

Eddigi aláírók az eredeti feljegyzés 
szerint Széchényi István,** Bánffy Pál, 
Fáy András, Dercsényi Pál, Jankóvich 
Antal, Orczy Lajos, Wenckheim Béla, 
Pregard János, Liptay Béla, Szilassy Jó
zsef, Wesselényi Miklós, Józsika Miklós,

* A végrendeleti aláírás szövege az 1854-ik január 
26-iki közgyűlés határozatából következő záradékkal tol
hatott meg : »Az esetre, ha megfeledkeznénk, ezen soraink 
által a Casino-társaságot felhatalmazzuk arra, hogy örökö
seinket vagyonúnkból valamely alkalmas emléknek kiszol
gáltatására felszólíthassa.«

'• * Gróf Széchényi István végrendeletileg egy díszes 
emlék-serleget hagyományozott a nemzeti Casinonak, azon 
óhajtással, hogy e serleg a legjobb magyar borral töltve, 
emlékére évenkint ürittessék ki. Az 1864-ik évi január 
30-án tartott közgyűlés erre jegyzőkönyvi határozatkép 
mondotta k i : »hogy a nemz. Casino e díszes mívű serleget
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Marczibányi Lajos, Dessewffy Aurél*, 
Baldácsy Antal, Andrássy György, Be- 
nyovszky Péter, Waldstein János, Daru- 
váry Jankóvieh Izidor, Földváry Lajos, 
Földváry Antal, Niczky Sándor, Atzél Jó
zsef, Miller Antal, Orczy László, Podma- 
niczky Lajos, Kendelényi Károly, Festetics 
Vincze, Bohus János, Tasner Antal *#, 
Rosti Albert, Szabó János, Szápáry Antal, 
Urményi József, Benyiczky Lajos, Farkas 
Gábor, Bezerédi István, Láng Ignácz **.

Továbbá megemlítendő, hogy ekkorig 
a Casino házvételére aláirt 1200 forintnyi 
kölcsönöket haláluk esetére az intézetnek

örök időkig oly becses kincse gyanánt őrzendi, melyre, 
mint az egylet dicső nevű alapitójának végrendeleti meg
emlékezésére, a dicső utódok is hálás kegyelettel fognak 
tek inteni; továbbá hogy e serleg legjobb magyar borral 
töltve évenkint a közgyűlés hetében tartandó lakoma 
alkalmával a dicsőült emlékére üritendő.« — Az első 
ünnepélyes lakoma 1864. február 1-jén tartatott m eg; a 
serlegürités előtt id. br. Wenckheim Béla mondott emlék
beszédet.

* Gróf Dessewffy Aurél fentebbi ígéretéről még több 
évvel halála előtt elkészített végrendeletében megemlékez
vén, válogatott munkáiból álló könyvtárát a nemzeti 
Casino egyesületének hagyományozta.

** Tasner Antal és Láng Ignácz urak a nemzeti Casino 
könyvtárát több kötet becses munkával gyarapitották.
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engedték: Atzél Péter, Alrnásy György gr., 
Alrnásy Kálmán gr., Apponyi György gr., 
Bohus László, Csekonics János gr., Des- 
sewffyEmil gr., Erdödy István gr., Erdó'dy 
Sándor gr., Festetics Ágoston gr., Festetics 
Dénes gr., Festetics György gr., Festetics 
Tasziló gr., Inkey József, Jankovics László, 
Károlyi György gr., Károlyi István id. gr., 
Karácsonyi Gnidó gr., Lamberg Rudolf g., 
Liptliay Béla br., Nádasdy Lipót gr., 
Német Samu, d’Orsay Emil gr., Pálífy 
József gr., Podmaniczky Frigyes b., Sándor 
Mór gr., Sina Simon br., Somssich Pál, 
Széchényi Béla gr., Széchényi Imre g., 
Teleky Sándor gr., Wenckeim Béla gr., 
Wenckeim Rudolf gr., Wodianer Albert, 
Wodianer Mór b., Zichy Bódog gr., Zichy 
Ferencz gr., Zichy József id. gr., Zichy 
József ifj. gr., Zichy Paulai Ferencz gr., 
Zichy Viktor gr.



PÉNZTÁR-KIMUTATÁS
AZ

1 8 7 8 . ÉV FOLYAMIRÓL.





Járandóság
1878-ik évben.

I.

O sztr. ér t.

f r t  |kr.
Az 1877-ik évi pénztári maradvány . 
1865. évi tagdíj hátralék 1 tag után a 63 ft

9105 22
63 —

1870. » » 2 » » » 63 » 126 —
1 871 . »  » 2 » » » 6 3 » 126 —
1872. » » 1 » » » 63 » 63 —
18 7 3 . »  » 4 » » » 6 3 » 252 —
1873. » » 1 » » á 100 » 100 -
1874. » » 3 » » » 63 » 189 —
1874. » » 4 » » » 100 » 400 —
1874. » » 1 orsz.képv. 50 »
1875. » » 4 tag után á 63 »

50 —
252 —

1875. » » 3 » » ä 100 » 300 —
1875. » » 1 kópv. » 50 » 50 —
1876. » » 19 tag után ä 63 » 1197 —
1876. » » 13 » » a 100 » 1300 —
1876. » » 2 képv. » 50 » 100 —
1877. » » 41 tag után k  63 » 2583 —
1877. » » 37 » » k  100 » 3700 —
1878. » járandóság 430 » » » 63 » 27090 —
187 8. » » 283 » » » 100» 28300 —
1878. » » 16 kül. járandóság 550 —
1878. » vendégek 1 hóra a 15 ft . 1185 —
1878. » járandóság 1 képviselő a 50 ft . 50 —
Lak- és b o lt b é r e k ....................................... 18907 8
A két színházban kibérelt erkélyszékek 

u t á n .................................................... ...... 6761
K ártyadijakból............................................. 10948 50
Kendkivüli b e v é te l ....................................... 703 84

Összes járandóság 114451 64



A. Rendes tevételek
1878-ban.

II.

O sztr. é r t.

f r t h í:•
A múlt 1877-ik évi pénztári maradvány . 9105 22
1878-ik évi 430 régi tag közül 380-an be-

f i z e t t e k .................................................... 23940 —

1878. évi 283 újabb tag közül 243-an be-
f i z e t t e k .................................................... 24300 —

1878-ban választott 16 tag különböző dij-
jal lie fize ttek ............................................. 525 -

Országgyűlési képviselő 1 a 50 ft. 50 -

Vendégek egy hóra a 15 ft........................... 1185 —

Lak- és b o lt b é r e k ....................................... 18710 88
Mindkét színházban bérelt erkély székek

u t á n .......................................................... 6761 —

Kártyadijakból.............................................. 10948 50

B. Rendkívüli "bevételek:
1875. évi tagdíj h á t r a lé k .......................... 63 —

1 8 7 6 . »  » » .......................... 441 —

1 8 7 6 . »  » » .......................... 100 —

1 8 7 6 . »  » » .......................... 100 —

1877. » » » .......................... 1701 —

1877. 5 » » .......................... 2000 —

K ü lö n fé lék b ő l.............................................. 703 84
Összes bevétel 100634 44



ZEH iadások
1878-ik évben.

III.

A. Rendes kiadások.
I. Szállásbérek . . . .

II. Tiszti fizetések
III. Cselédek fizetése 
IY. Cselédeknek öltözetei
V. Komornoki apróbb kiadások

VI. Hirlapok és folyóiratok
VII. Könyvek

VIII. írószerek
IX. Légszeszvilágitás
X. Olaj . . . .

XI. Gyertya
XII. Tűzifa és Coaks

XIII. Terempallókat fényitő szerekre
XIV. Vendéglős segélyzése
XV. Iparosok munkabére

XVI. Vízvezeték .
XVII. Kártya vételára 

X V m . Színházi erkélyszékek a nemzeti 
színházban 

XIX. Zsölle-székek a népszínházban 
XX. Adóban . . *  . . .

B.
I. Beruházás és szerzemények

II. Házvételiek
III. Építkezés . . . .
IV. Orvos s gyógyszerész .
V. Törvénykezés s levelezés

VT. Nyomtatványokra .
C.

I. Tagdíj megváltási kamatok . 
n. Házvételi kamatok 1878-ik évre

III. » » előbbi évekből
D.

Vegyes kiadások . .
A z  1 8 7 8 .  é v i  ö s s z e s  k i a d á s

osztr. ért.
ír t  jkr.

6 4 0 0
1 5 0 0 —
9 6 4 6 —
3 2 5 7 2 4

3 4 2 71
1 9 6 4 3 3
1 0 0 0 —

5 2 9 —
6 3 6 0 9 0

6 4 8 —
9 4 8 84

1 3 9 1 81
4 5 0 —

2 0 0 0 —
6 4 5 7 35

5 2 2 4 3
5 4 9 5 50

5 1 8 7 —

2 2 6 0 —
5 8 0 7 47

4 4 9 4 5
8 2 0 1 3 4
4 4 8 8 —

9 0 —
1 2 7 31
6 7 6 —

2 5 2 8 _
7 6 0 0 —
1 4 5 0 —

2 5 0 5 13

9 4 3 2 8 4 6



1878-ik  évi d e c ze m b e r  31-én m a ra d t
liátralél^ols:.

1865. évi hátralék 1 tag után ä 63 frt 63 —
1870. » » 2 » » » 63 » 126 .—
1871. » » 2 » » » 63 » 126 —
1872. » » 1 » » » 63 » 63 —
1873. » » 4 » » » 63 » 252 —
1873. » » 1 » » » 100 » 100 —
1874. » » 3 » » » 63 » 189 —
1874. » » 4 » » » 100 » 400 —
1874. » » 1 » » » 50 » 50 —
1875. » » 3 » » » 63 » 189 —
1875. » » 3 » » » 100 » 300 —
1875. » » 1 » » » 50 » 50 —
1876. » » 12 » » » 63 » 756 —
1876. » » 12 » » » 100 » 1200 —
1877. » » 14 » » » 63 » 882 —
1877. » » 17 » » 100 » 1700 —
1878. » » 50 » » 63 » 3150 —
1878. » » 40 » » » 100 » 4000 —
1878. » » 1 külömböző tagdíjjal 25 —

Osztr. ért. 
frt j ír

Összes hátralék i! 13817 20

100634 44 
94328 46

Az összes bevételből mely tesz 
levonván az összes kiadást, mely tesz

Az 1879. évre átviendő pénztár-maradvány 6305 98

Menyhárt Antal
pénztárnok.

Alulírottak a bevételi és kiadási tételeket a 
nyugtákkal összehasonlítván, és a készpénzt megszám
lálván a pénztármaradványt 6305 frt 98 krban az egész 
számadást rendben és Menyhárt Antal pénztárnok urat 
a felelősség terhe alól felmentendőnek találtuk. 

Budapest, 1879. jánuár hó 10-én.
Havas Ignicz mp. Farkas Géza mp.

elnök. b. tag.
gr. Zichy Ferraris Viktor mp. ifj. Szögyény László mp.

bizotts. tag. b. tag.
Földváry Miklós mp.

b. tag.
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