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J E G Y Z É S .

If cs. kir. arany-kulcsos-t jelent.

Ha valam ellyik részes' neve nem jé l  Tolna nyom ta tv  
méltóztassék a lt  a’ jegyzővel jövendőbeli me 
igazítás végett kőzleni.



A

Aczél Antal, táblabiró.
Aczél János, táblabiró.
Aczél József, J ,  cs. kir. százados, es 

moszka Wladimir R. vitézé.
Aczél Sándor, Arad várm. főszolgabíró.
Ágoston József, ügyvéd ’s táblabiró.
Almásy Aloiz gróf, J .
Almásy Antal J  , nyugalomra lépett 

magy. kir. helytartói tanácsos.
Almásy Gedeon, táblabiró.
Almásy György gróf.
Almásy János.
Almásy József (idősb), Sz. István ap. 

kir. R. vitéze, val* tit. tan., Gömör 
várm. főispán, ’s a’ főtörvényszék 
közbirája.

Amadé Antal gróf, Leopold cs. k. Rend. 
közép keresztese, sz. István ap. 
kir. Rend vitéze , cs. kir. val. titk. 
tanácsos, kir. főajtónálló, ’s
Zala várm. főispán.
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Amadé Tadde gróf, a’ cs. kir. udvari 
hangász-kar grófja , J .

Ambrózy György.
Andrásy György gróf, f  , a’ magyar- 

tudós Társaság’ igazgató ’s tiszt.
tagja.

Andrásy Ignátz, cs. k. ezeredes hadnagy. 
Andrásy János, esperest.
Andrásy Károly gróf.
Appel Károly, uradalmi igazgató, 's 

táblabiró.
Apponyi Antal gróf, sz. István ap. kir. 

Rend, a’ tosc. sz. József, ’s a’ pár- 
mai sz. György Rend nagy- ’s cs. k. 
Leopold Rend köze'p keresztese, cs. 
k. vak tit. tanácsos, f  , e's nagy
követ Párisban.

Apponyi György gróf, magy. kir. kan- 
czelláriai titoknok.

Apponyi Lajos gróf.
Augusz A ntal, Tolna várin. aljegyző.



5

B.

Bajzáth György, Fejér várm. alispán.
Baj zátli József, táblabiró.
Baldacci Antal báró.
Bállá Károly, cs. k. ezeredes hadnagy.
Bánffy László báró, J > Kraszna várm. 

főispáni helytartó.
Bánífy Pál báró.
Baranyay Zsiginond , táblabiró.
Barkóczy János gróf, (idősb}, f".
Barkóczy János gróf, (ifj.J.
Barkóczy László báró, egri kanonok.
Bartakovics August, táblabiró.
Bartosságh József, uradalmi igazgató.
Battha József, táblabiró.
Batthyányi Fiilöp herczeg* Leopold cs. 

kir. Rend. közép keresztese, f ,  Vas 
várm. örökös ’s valós, főispán, a’ 
magyar tud. Társaság’ igazgató 
tagja.

Batthyányi Gustáv gróf, J .
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Batthyányi Imre gróf, f  , val. tit. tan. 
a’ fótörve'nysze'k’ közbirája , ’s Zala 
várm. főispáni helytartó.

Batthyányi István gróf.
Batthyányi Iván gróf, több jeles Rend’ 

vitézé,
Batthyányi Kazimir gróf.
Batthyányi Lajos gróf.
Bedekovics Lajos báró, J  , val. tit. tan. 

a’ főtörve'nyszek’ közbirája, ’s Körös 
várm. főispán.

Benyovszky P eter, ügyve'd ’s táblabiró,
Benyovszky Zsigmond gróf.
Bencsik György ̂  táblabiró,
Beöthy László , táblabiró.
Beöthy Sándor , kir. ügyek’ fő igazgatója, 

’s magy. kir. udv. kamarai tanácsos.
Berchtold Antal gróf, f .
Berenyi Lajos gróf, J , ő cs. k. magassága 

J ó z s e f  főherczeg, ’s nádor kam.
Bernrieder József, táblabiró.
Bethlen Adám gróf,
Bethlen Domokos gróf, aranysarkantyús 

vite'z, f .
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Bezerédy István, Tolna várm. főjegyző, 
’s táblabiró.

Bezsán Mihály, táblabiró.
Blaskovics Bertalan , táblabiró. 
Blaskovics Gyula, Pest várm. sz. biró. 
Bogyay Miklós.
Bohus János, Arad várm. fő sz. biró. 
Bolza Jósef gróf, J .  (idősb). 
Breczenheim Alfonz herczeg, f .  cs. kir. 

százados.
Breczenheim Ferdinánd herczeg, 
Bruckenthal Mihály báró.
Burgmann Károly 3 nagykereskedő. 
Buttler János gróf, f .
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C.
Chorinszky Fridiik gróf, f .
Christen Kristóf, gyógyász doctor.
Christen Lajos , ügyved.
C lamm-Gallas Eduard gr., cs. k. főherczeg 

Ferdinand huszár ezredi százados.
Coburg Koháry (Szász Gothai) Fer- 

dinánd , herczeg, M. Theresia Rend 
köze']) keresztese , moszka sz. György 
4dik , burkus veres Sas lső osztályi, 
szász. Korona , ’s hanoverai Gelf R. 
vit. ’s n. keresztese , önnevű huszár 
ezred tulajdonosa, cs. k. tábornagyi 
helytartó.

Csáky Antal Brúnó gróf, f  , Szepes 
várni, örökös főispán.

Csáky Antal Yincze gróf, f , Szepes várm. 
örökös főispán.

Csáky Imre gróf, f , Szepes várm. örökös 
főispán.

Csáky Jósef gróf, J  , Szepes várm. örö
kös főispán.
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Csáky Károly gróf, f  , Szepes várm. 
örökös , és valóságos főispán.

Csáky Sándor gróf, y ? Szepes várm. 
örökös főispán.

Csapó Dániel, Tolna várm. első alispán.
Csapó Vilmos , táblabiró.
Csapody Pál.
Csekonics János , táblabiró.
Csernovics Péter, táblabiró.
Czigler Antal, ügyvéd.
Czindery László, Somogy várm. első 

alispán.
Cziráky Antal gróf, sz* István ap. kir. 

Rend nagy keresztese , aranysarkan
tyús vitéz, cs k. val. tit. tanácsos 
J  , ország birája , Fejér várm. fő
ispán , a’ pesti tud. Egyetem elölülő
je , a' magy. tud. Társaság“5 igaz
gató tagja.
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D.
Dercsenyi János, cs. kir. közönséges 

udv. kamarai tiszt, titoknok.
Dercsenyi Pál, táblabirö.
Dessewflfy Aurel gróf, m. k. helytartósági 

titoknok, ’s a’ magy. tud. Társ. le
velező tagja.

Dessewflfy József gróf, a’magy. tud. Társ. 
igazgató ’s tiszt, tagja.

Dessewflfy Sámuel gróf.
Dietrich József báró, würtembergi Érdem

rend köz. keresztese.
Döbrentei Gábor, budai kerületbeli tar* 

tományi biztos, táblabiró’s a’magy. 
tud. Társaság’ titoknoka.

Döry Imre, táblabiró.
Draskovics György gróf.
Draskovics Károly gróf.
Draskovics Sándor gróf, aranysarkantyús 

vitéz.
Dubraviczky Simon, Pest várm. első al

ispán.
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E.
Eckstein Fridrik , gyógyász doctor.
Eckstein Rudolfé Pest várm. aljegyző.
Edelsbacher Mátyás , f  , sardiniai Mó

ricz ’s Lázár Rend vitéze, ’s a’ ná
dori huszárok’ ezredese.

Eördögh Aloiz, táblabiró.
Eötvös József báró.
Eötvös József, kir. ügyigazgatói ügyvéd, 

’s táblabiró.
Erdődy János gróf, Varasdvárm. örökös 

főispán , m. kir. helytartósági titok- 
nok.

Erdődy Kajetán gróf, J  » Varasd várm. 
örökös főispán.

Erdődy Sándor gróf, ;f , Varasd várm. 
örökös főispán, cs. k. közönséges 
udv. kamarai titoknok.

Ernuszt József, táblabiró ’s uradalmi 
igazgató.

Esterházy György gróf, (ifj.)
Esterházy János Károly gróf, f »
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Esterházy Josef gróf, J ,  a’ franczia 
Becsület seregi Rend tisztje, ’s a’ 
siciliai Ferdinand Rend köz. kereszt.

Esterházy Károly gróf, J .
Esterházy Kazimir gróf.
Esterházy Mihály gróf (idősb) J  , cs. k. 

Leopold Rend vitézé.
Esterházy Mihály gróf (ifj.) f5 , sardi- 

niai Móricz ’s Lázár Rend vitéze.
Esterházy Miklós gróf (ifj.) J .
Esterházy Móricz gróf,
Esterházy Pál herczeg, aranygyapjas vi

téz, hanov. Gelf. R. nagykeresztese, 
val. tit. tanácsos, J  , és nagy kö- 
vet Londonban.

Esterházy Pál gróf, f*.
Esterházy Yincze gróf, , general őr

nagy, Mária Theresia, és a’ pápai; 
Krisztus Rend vitéze.
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F.

Farkas Imre, cs. k. százados, es tábla- 
biró.

Farkas Károly, ügyvéd.
Faskó József, aranysarkantyús vitéz, ’s 

Arad várni, alispán.
Fáy András , táblabiró ’s a* m. t. Társa

ság tizt. tagja.
Fáy György.
Fáy István gróf.
Fáy Móses, táblabiró.
Fejérváry Gábor, táblabiró.
Fekete Ferencz gróf, f .
Festetics Ágoston , táblabiró.
Festetics Albert János gróf, val. tit. ta

nácsos , J , cs. k. százados , és ö cs. 
k. magassága J ó z s e f  főherczeg ’s 
nádor főudvarnoka,

Festetics Antal, J .
Festetics Imre gróf, J .
Festetics József János gróf, J .
Festetics Lajos.
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Festetics László gróf,
Festetics Leo gróf.
Festetics Miklós gróf.
Festetics Rudolf gróf.
Festetics Sámuel, táblabiró.
Festetics Yincze gróf,
Forgács Antal gróf, f .
Forgács János gróf, f .
Forgács Miklós gróf.
Forgó György, gyógyász-doctor, Pest 

vármegye rendes gyógyásza, tábla* 
biró, es a’ magy. tud. Társaság le
velező tagja.

Földváry Antal, táblabiró.
Földváry Gábor, Pest várin. alispán. 
Földváry Lajos, f .
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G.
Gaal Eduard , tablabiró.
Gál Istv án , táblabiró.
Gerliczy Mihály báró, f  , val. tit. ’s 

magy. kir. helytartósági tanácsos, és 
Temes várm. főispáni helytartó.

Gindly Antal, táblabiró.
Glosius Dániel, táblabiró.
Gosztonyi Miklós , kir. Táb. előadó küz- 

birája.
Gömöry András.
Gömöry Károly, gyógyszeres.
Qjassalkovics Antal herczeg, sz. István 

ap. kir. Rend. nagy kér. val. tit, 
tan. J  , Csongrád várm. főisp.

Grimm Yincze, szépműáros.
Gyóry Ferencz gróf, királyi tan. és 

Bács várm. főispán.
Győry László gróf, in. k, udv. kanczel- 

larián feltevő.
Gyulay Albert gróf, Theresia és Ersébet 

ltcnd vitéze, val, tit. tan. J  , tábor-
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nagyi helytartó, ’s önnevű gyalog 
ezered’ tulajdonosa.

Gyulay Ferencz gróf, f  , herczeg Hessen- 
Homburg gyalogok’ ezredese. 

Gyurcsányi Gábor , királyi táblai közbiró. 
Gyurkovics Ödön, íigyve'd.
Gyiirky P ál, f , ’s Krassó várni, főispán.
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H.
Halász Miklós, táblabiró.
Haller Ferencz gróf, J  , sardiniai Ki

rály huszár ezredi ezredes hadnagy.
Haller Ferencz gróf.
Haller Imre gróf.
Ilanzély Márton, ügyvéd ’s táblabiró.
Harrach Ferencz gróf, f .
Hartleben Adolf, könyváros,
Havass József, Pest városi tanácsnok , és 

táblabiró.
Hauer Férd. Antal báró, moszka Newsz- 

ky R. 2dik, Wladimir 4dik osztályi, 
burkus katona érdemi, franczia Be
csület - seregi, Würtemberg katona 
érdemi, és haszsziai nagyherczeg 
Lajos Rendek vitéze, ’s a’ hadvezérl 
tanyánál ezredes.

Hegedűs Pál, Verőcze várm. főjegyző, 
’s táblabiró.

Helmeczy Mihály, táblabiró, ’s a’ m. t. 
Társaság’ r. tagja.

2



18
Herteleudy Miksa, táblabiró.
Heinrich Nép. János, cs. k. százados és 

táblabiró.
Hild József, építőmester.
Horváth Antal (Szent Györgyi), Békés 

várni, alispán.
Horváth János (Szent Györgyi), f 1.
Horváth János (Zalabéri) ,
Horváth János, táblabiró.
Horváth József (Szent Györgyi) , f .
Horváth Vilmos.
Hubay József, kir. ügy-igazgatói ügyvéd, 

’s táblabiró.
Hunyady Ferencz gróf,
Hunyady József gróf, f .
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I. J.
Igaz Dániel, ügyvéd.
Illésházy István gróf, aranygyapjas Rend 

vitézé, cs. kir. vak tit. tan. J ,  kir. 
asztalnok, Liptó, és Trencsén várm. 
örökös, és valóságos főispán, ’s a’ 
magy. tud. Társaság’ igazgató tagja. 

Inkey János,
Jakabfalvay Dániel, táblabiró.
Jal ics Ferencz, kereskedő.
Jankovics Antal, aranysarkantyús vitéz,

í ,
Jankovics Izidor , aranysarkantyús vitéz,

f -
Jankovics Miklós, táblabiró ’s a’ m. t.

Társaság tiszt, tagja.
Jeszenák János báró (ifj.)
Jeszenszky Ignátz, táblabiró.
Jeszenszky Lajos, táblabiró.
John Lajos, ni. k. helytartósági titoknok. 
Jósika Miklós báró, | f .

*
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K.
Kappel Fridi ik , nagykereskedő.
Kapuváry János, táblabirő.
Kárász Miklós , főtörve'nyszek’ közbirája.
Károlyi György gróf, a’ inagy. tud. Tár

saság’ igazgató ’s tiszt, tagja.
Károlyi István gróf, f .
Károlyi István, ügyvéd, ’s a’ Trattner 

könyvnyom tató-intézet’ birtokosa.
Károlyi Lajos gróf, J  , Csongrád várni, 

főispáni helytartó,
Keglevich Gábor gróf, J , val. tit. tan. a’ 

magy. kir. udv. kamara’ alelőlülője, 
koronaőr , Nógrád várni, főispán , ’s 
a’ m. tud. Társaság’ igazgató tagja.

Keglevich István gróf.
Keglevich János gróf, val. tit, tan. 

es Bars várni, főispán.
Keglevich Károly gróf.
Keglevich László gróf.
Kelemen János, kir. ügyigazgatói ügy

ved, ’s táblabirő.
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Kémény Domokos báró, Thorda várm. 
főbíró,

Kilian György ifjabb, könyváros.
Kiss Antal, kir. udvamok, ’s táblabiró.
Kiss Erneszt, sardiniai Király’ huszár 

ezredi százados.
Klobusiczky János gróf.
Kollonics Maximilian gróf, J .
Komáromy György.
Kornis Mihály gróf, f ,  az erdélyi k. 

kincstartóságnál tan .’s a’magy. tud. 
Társaság’ igazgató tagja.

Korher János, Pest városi tanácsnok, 
es táblabiró.

Kovács György, táblabíró.
Kovács Zsigmond, táblabiró.
Königsegg-Aulendorf Ferencz gróf.
Kövesdy Ferencz, kir. ügy ved.
Kray János báró.
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L.
Laczkovics József, cs. k. százados.
Laft'ert Vincze báró, f .
Lamberg Ferencz gróf, J  és herczeg 

Schwarzenberg dzsidások’ ezredese.
Lamberg Rudolf gróf,
Lacsny Miklós, táblabiró.
Lichtl Károly, nádméztisztitó inte'zet bir.
Liechtenstein Lajos herczeg.
Liechtenstein Wenczel herczeg,Maria Th. 

moszka Sz. György 4dik osztályi, bur- 
kus Katona-Érdemi, es bajor Max.Jó
zsef Rend vitéze, J , fővezéri őrnagy.

Liedemann Fridrik, nagykereskedő.
Liptay Fridrik báró, í ,c s .  k. alszázados.
Lissovényi László, ügyvéd, ’s táblabiró.
Lónyay János, m. kir. helytartosági tan.
Losonczy János, táblabiró ’s ügyvéd.
Luby Imre , magy. kir. udv. kam. tan.
Lukács Móricz, Krassó várni, aljegyző.
Lunkányi János, uradalmi igazgató, és 

táblabiró.
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M .

Majer Ferencz, ügyvéd.
Majerffy Ferencz , táblabiró.
Majláth Antal gróf, Zemplén várm. 

főispán, a’ cs. k. közönséges udv. 
kamara’ tanácsosa.

Majláth György, sz. Istvánap. kir. Rend. 
közép keresztese , val. tit. birodalmi 
’s értekező tan., Hont várm. főispán, 
’s a’ magy. tud. Társaság igazgató 
tagja.

Majthényi László, Bars várm. első al
ispán.

Malonyay János báró, magy. kir. udv. 
alkanczellár, val. tit. tan. J  , ’s 
Nyitra várm. főispán.

Malvieux Keresztely József, nagykeres
kedő.

Marczibányi Lajos, táblabiró.
Marczibányi Márton , táblabiró.
Maries Dávid , J  •
Martinelli Antal, pesti választott polgár.
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Mednyánszky Aloiz báró , f,m agy. kir. 
helytartósági tan. a’ m. t. Társaság*' 
igazgató, ’s tiszteletbeli tagja.

Merey László , táblabiró.
Merey Sándor, f , val. b. t. tan. tartó-' 

mány-biztossági főigazgató , es So
mogy várm. főispán.

Meskó Jakab báró.
Metternich (Wineburgi) Kelemen M en- 

czel Lothár herczeg, aranygyapjas 
vitéz, számos jeles Rendek’ nagy 
keresztese, es vitézé, J ,  cs. kir. 
házi, udvari, es birodalmi kanczellár, 
val. tit. tan. birodalmi, értekező, es 
külső dolgukra ügyelő minister.

Migazzi Ferencz gróf.
Migazzi Kristóf gróf.
Mikes János gróf.
Miskolczy István,
Mitrovszky Vilmos gróf.
Mondbach Károly, J .
Myiler Antal, ügyvéd.
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N.
Nádasdy Leopold gróf, Fogarasföld 

örökös ura, kir. tábla bárója, ’s Ko
márom várm. örökös főispán ’s fő- 
ispáni helytartó.

Nádasdy Tamás gróf, f .
Nagy ßenedek , aranysarkantyrís vitéz , 

tf , magy. kir. udv. kanczelláriai ti- 
toknok.

Nagy Ignácz, táblabiró.
Nagy István , Pest várra, aljegyző.
Nagy P á l, táblabiró.
Nákó János.
Nákó Sándor gróf.
Nassau Fridrik herczeg, ne'metalföldi pol

gári Rend nagy keresztese , a’ sici- 
liai szent György Rend’ vitézé, ’s 
főherczeg Károly gyalogok’ ezredese.

Nemeth György, kir. táblai főpap.
Nemeth János, cs. k. százados, és tábla* 

bíró.
Nemeth József, váradi kis pre'post.

3
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Nopcsa László, Hunyad várm. főispán» 
helytartó.

Nugent Laval gróf, római herczeg^ cs. 
k. val. tit. tan. f , tábor nagyi hely
tartó , önnevű gyalog ezred’ tulajdo» 
nosa, az austriai vas korona , ’s több 
idegen jeles Rendek nagykeresztese, 
’s Therézia, e's Leopold Rend’ kö- 
ze'pkeresztese.

Nyéky Mihály, magy,kir. helytartósági 
tan.
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O .

Odeschalchi Ágoston herczeg, f  •
Orczy György báró, f*.
Orczy István báró.
Orczy Lajos báró.
Orczy László báró, f  , és cs. kir. szá

zados.
Orczy Lőrincz báró ̂  Arad várni, fő

ispán.
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P.
Palásthy Ágoston, táblabiró.
Pálffy Antal herczeg, több jeles Kend. 

vitéze, J ,  Poson várni, örökös fő
ispán.

Pálífy Ferencz gróf, f  , Poson várm. 
Örökös főispán.

Pálffy Ferdinánd gráf, val. tit. tan. J ,  
Poson várm. örökös, és valóságos 
főispán.

Pálffy Fidelis gróf, cs. kir. val. tit. tan. 
f ,  magyarországi tárnok, a’ főtÖr- 
vényszék’ közbirája, Poson várm. 
örökös, Árva várm. valóságos főispán.

Palocsay Ferdinand báró.
Patay József, táblabiró.
Péchy Emmanuel gróf.
Péchy Ferencz, táblabiró.
Péchy Imre, a’ főtörvényszék’közbirája, 

’s a’ magy. tud. Társ. igazgató tagja.
Pejacsevics László gróf.
Pejacsevics Péter gróf, f .
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Perényi László báró, f .
Perenyi Sigmond, báró , magy. kir. hely

tartósági tan, ’s tartományi biztosság 
aligazgatója,

Perlaky K ároly, táblabiró ’s uradalmi
igazgató.

Platthy Mihály, ite'lőmester. 
Podmaniczky András báró,
Podmaniczky Lajos báró.
Pregardt János, gyógyszere'sz.
Prónay Albert báró.
Puteány József báró.
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R.
Ráday Gedeon gróf.
Kadványi Miklós, táblabiró.
Rákóczy Endre, Pest várm. főügyvéd.
KedI Imre báró, magy. kir. helytartósági 

tiszt, titoknok.
Révay György báró, ;f , Thurócz várm. 

örökös főispán, ’s cs. k. százados.
Re'vay János gróf, J  , Thurócz várm. 

örökös , és valóságos főispán, ’s bá
nyász gróf.

Reviczky Adám gróf, sz. István ap. kir. 
sardiniai Móricz ’s Lázár Rend’ bril
liant. nagy keresztese, és es. k. Leop. 
Rend’ vitéze, cs. k. val. tit. tan. J ,  
magy. kir. főudvarnok , Borsod várm. 
főispán, magy. kir. udv. ’s sz. István 
ap. kir. rendi kanczellár, ’s a’ magy. 
tud. Társaság’ igazgató tagja.

Rezsnyi János, táblabiró.
Rhédei Lajos.
Rigel Antonin vitéz.
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Rigyitsky Pál.
Rosty Albert, táblabiró.
Rosty Károly, f .  cs. k. őrnagy.
Rudics József, aranysarkantyiís vite'z, ;s 

Bács várm. alispán.
Rudnyánszky Zsigmond báró.
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S.
Sándor Móricz gróf, aranysarkantyús vi

téz.
Sartory János, nagy kereskedő.
Sauska Ferencz, táblabiró.
Sauska Keresztely, táblabiró.
Semsey Jób , f>.
Sermage Dienes gróf.
Sina György báró.
Sombory Imre, kir. táblai közbiró.
Somogyi János gróf, J .
Somogyi József gróf,
Somsich József, J .
Somsich Miklós, táblabiró.
Somsich Pongrácz, a’ kir. személyes je* 

leniét’ törv. helytartója, Pest várm. 
főispáni helytartó, ’s a’ magy. tud. 
Társaság’ igazgató tagja.

Spekner János , gyógyszerész és polgár- 
mester Temesvárott.

Splényi József báró, ^f. cs. k, ezredes 
hadnagy.
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Stahremberg Károly gróf, f1. cs. k. őr
nagy.

Steinbach Ferencz, kir.iigyigazgatói ügy
véd , ’s táblabiró.

Svvarz Ferencz , gyógyszerész Kaposvá
rott.

Szabó István.
Szabó József, táblabiró.
Szapáry Antal gróf.
Szapáry Ferencz gróf.
Szapáry József gróf,
Szapáry Miklós gróf
Szapáry Sándor gróf, a’ kőszegi kerületi 

tábla kozbírája.
Szász Mátyás , Pest városi főügyvéd.
Szatthmáry József magy. kir. helytartó 

tanácsi ügyvivő ’s táblabiró.
Szeber Károly, sz. kir. Pest városi pol

gármester.
Széchenyi István gróf, f  , több jeles 

katonai Rendek vitéze, ’s a’ magy. 
tud. Társaság’ másod elölülője.

Széchenyi János gróf, f .
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Széchenyi Lajos gróf, bavariai Hubert 
Rend nagy keresztese, cs. kir. val. 
tit. tan. f  , ő cs, kir. magassága 
Sophia herczegaszszonynak főudvar- 
noka.

Széchenyi Pál gróf, f .
Szécsen Károly gróf, cs. kir. ezredes 

hadnagy.
Szécsen Miklós gróf, cs. k. val. tit. ta

nácsos, a’ cs. k. udv. közönséges 
kamara alelölülője, ’s Posega várm. 
főispán.

Szegedy Ferencz, J ,  Verőcze várm. fő
ispán, a’ főtörvényszék’ közbirája, 
’s a’ magy. tud. Társaság’ igazgató 
tagja.

Szegedy Károly, f .
Székely Károly, gyógyszerész.
Szentkirályi Móricz, Pest várm. tiszt, 

főjegyző.
Szerencsy István, itélőmester.
Szilassy György, Pest várm. sz. bíró.
Szilassy József, magy. kir. helytartósá

gi tiszt, titoknok.



Szirmay Ádám 9 f , a’ főtörvényszek’ koz- 
birája.

Szirmay Antal,
Szirmay István gróf,
Szirmay Miklós.
Szirmay Pál,
Szögyenyi László, magy. kir. kanczellá- 

riai titoknok.
Sztáray Albert gróf,
Szulinyi János Antal, nagy kereskedő. 
Szutsits Károly, táblabiró.

35
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T.
Tahy József, táblabiró.
Tahy Károly, Pest várni, főbíró.
Tajnay János , táblabiró.
Takácsy György, táblabiró.
Tallián László, Pest várm. aljegyző.
Tasner Antal, ügyved , ’s a’ magy. tud. 

Társ. levelező tagja.
Teleki Adám gróf i s nádor huszár 

ezredi százados.
Teleki Domokos gróf.
Teleki József gróf, J .  magy. udv. kan- 

czelláriai tan. Szabolcs várni, főisp, 
’s a’ m. tud. Társ. elölülője.

Teleki Sámuel gróf.
Ternyei István, ügyve'd.
Tige Lajos gróf, f .
Tihanyi Dániel 3 táblabiró.
Tisza Lajos, táblabiró.
Tököly Peter, aranysarkantyús vitéz, 

kir. tan. ’s Csanád várra, főisp. hely
tartó.
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Traun Ferencz gróf.
Tűköry József, építőmester.
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U.
Urban József, táblabiró.
Uzovics János, magy. kir. helytartósági 

tanácsos.
Uzovics Sándor, táblabiró.
Ürményi Ferencz, cs. k. val, tit. tan. 

a’ magyar tengermellek és Fiume’ 
kormányzója.

Ürményi János, f  , cs. kir. general őr
nagy.

Ürményi József, Fejér várni, tiszt, fő
jegyző.

Ürményi Maximilián, f “, cs. k. tanácsos.
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V.

Vagenfahl György, ügyvéd.
Varga Sándor, cs. kir. százados és táb- 

labirő.
Vay Ábrahám gróf, f*,Máramaros várni, 

főispán, Bereg várm. főispáni hely
tartó , a’ magy. tud. Társaság’ igaz
gató tagja.

Vay Miklós báró, f ,  kir. tábla bárója, 
’s Borsod várm. főispáni helytartó.

Végh István, sz. István ap. kir. Rend’ 
közép keresztese, cs. k. val, tit. és 
magy. kir. helytartósági tanácsos, 
f , koronaőr, Baranya várm. főis

pán, ’s a’ magy. tud. Társaság’ igaz
gató tagja.

Végh Ignácz, itélőmester,
Viczay Károly gróf.
Viczay Mihály gróf.
Vigyázó A ntal, táblabiró.
Vizkelety Mihály, budai kerületi fő tar

tományi biztos, ’s táblabiró.
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Vlasies András , nagy kereskedő.
Vojnics Barnabás.
Volkenstein Erneszt gróf, cs. kir. 

százados.
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w.
\ \  aldstein János gróf, magy. kir. udv. 

kanczellariai feltevő.
Waldstein József gróf 5 f ,  ő cs. kir. ma

gassága J ó z s e f  főherczeg ’s ná
dor’ kamarása, es magyar kir. hely
tartósági titoknok.

Wartensleben Ágoston gróf.
Wartensleben Károly gróf.
Wenkheim Béla báró.
Wenkheim Ferencz gróf, J .
Wesselényi Ferencz báró.
Wesselényi Miklós báró, a’ magy. tud. 

Társaság’ igazgató ’s tiszteletbeli 
tagja.

Wigand O tto , könyváros.
Wurm Rudolf.

4
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Z.
Záborszky Aloiz.
Zay Károly gróf, ’s a’ Dunán inneni 

kerületi tábla tiszt, közbirája.
Zedlicz József báró,
Zichy Edmund gróf.
Zichy Eduard gróf.
Zichy-Ferraris Ferencz gróf, sz. István 

ap. kir. Rend. vitézé, cs. k. val. tit. 
tan. Győr várm. főispán , cs. kir. 
general őrnagy, ’s a’ magy. testórző 
sereg hadnagya.

Zichy János gróf, J ,  magy. kir. udv. 
kamarai titoknok.

Zichy József gróf.
Zichy Károly gróf, cs. k. val. tit. tan. 

J ,  kincstáros, a’ magy. kir. udv. 
kamara elölülője, ’s Moson várm. 
főispán.

Zichy László gróf, magy. kir. hely
tartósági titoknok.

Zichy Miklós (idősb.) gróf
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Zichy Miklós (ifjabb.) gróf, J . 
Zichy Pál gróf*
Zichy Ödön gróf.
Zlinszky János, Pest várni, főbíró
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A’ mult évi Casinokönyv* meg jelente 
óta közülünk halál által kiragad

tattak :

Brüdern József báró.
Fáy Ferencz.
Huszár Elek.
Kendeífy Adám gróf.
Nyáry Ignácz.
Odeschalchi Incze herczeg. 
Podmaniczky Károly báró.
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Új tagokká lettek

Augusz Antal.
JJajzáth György. 
Bernrieder József.
Csapó Vilmos. 
Csernovics Péter.
Fáy István gróf.
Gerliczy Mihály báró. 
Grimm Vincze.
Igaz Dániel.
Kapuváry János.
Kilián György ifjabb. 
Liedemann Fridiik. 
Losonczy János.
Meskó Jakab báró. 
Myller Antal.
Perlaky Károly.
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Iladványi Miklós.
Rigel Antonin vitéz. 
Rudnyánszky Zsigmond bár 
Spekner János.
Swarz Ferencz.
Szabó József.
Tahy József.
Ylasics András.
Wurm Rudolf.
Zichy József gróf.
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I G A Z G A T Ó K .
1834-re.

Keglevich László gróf. 
Pregardt János.
Széchenyi István gróf.

VÁLASZTOTTSÁGI TAGOK
1834-re.

Andrásy Ignácz.
Bajzáth József.
Bánffy Pál báró.
Benyovszky Péter.
Czigler Antal.
Dessewffy Aurél gróf.
Fáy András.
Fekete Ferencz gróf.
Festetics Yincze gróf.
Földváry Antal.
Földváry Lajos.
Hanzély Márton.
Heinrich Nép. János.
Igaz Dániel, j e g y z ő .
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Jeszenszky Ignácz.
Jósika Miklós báró.
Keglevich László gróf, i g a z g a t ó .  
Laezkovics József.
Lissovényi László.
Lónyay János.
Majerffy Ferencz.
Marczibányi Márton.
Orczy György báró.
Pregardt János, i g a z g a t ó .
Ráday Gedeon gróf.
Sartory János.
Ser mage Dienes gróf.
Szapáry Ferencz gróf.
Szatthmáry József.
Széchenyi István gróf, i g a z g a t ó .  
Szirmay Adóm.
Teleki Sámuel gróf.
Uzovics János.
Vizkelety Mihály.

p é n z t á r n o k : Praznovszky József. 
í r n o k : Székiényesy József.
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T U D N I V A L Ó K .

1. Most a z  egyesület 4 3 5  r é z s e s b ő l  á l l .

2. A’ mostani 6 évi aláirás e’ folyó év’ 
régével megszűnvén, a’ jövő 1835ben ismét 0 
évig ’s így 1840dik December végéig tartandó 
uj aláirás kezdődik. Ezen aláirás jó eleve 
megnyittatott és mindegyre foly.

3. A’ társaság, szállását a’ kereskedők’ 
házában megtartván, ez iránt a’ kereskedői 
egyesülettel 1834ki sz. György naptól kezdve 
uj 3 évre szerződés köttetett, esztendei 4000 
pengő forintnak félévenként előre teendő fize
tése mellett.

4. Az 1833ki Junius 2ikán tartott köz
ülés határozatja következésében a’ választott- 
ság a’ Casino-könyvben eddig A l a p r e n d  e- 
l e t e k  cziinealatt volt szabályokat két részre 
osztá , t. i. Alkotó-szabályokra, mellyek az 
intézetnek mintegy alapul szolgálván az egész 
aláírás’ ideje alatt változatlanul megmarad-

5
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nak ;:és Rendeletekre, mellyek az aláírás ideje 
alatt is időről időre a’ körülményekhez képest 
változhatnak. E’ javaslatot az 1834ki Január 
26kán tartott köz-gyűlés helybenhagyván , a’ 
Casino-köny vben is akképen nyomtatni rendele^

5.. A’ könyvtár’ szaporítására a’ téli köz- 
ürés 1834re 1000 pengő forintot rendelvén, a’ 
könyvek’ megszerzése a’ már 1833ki nyári 
köz-ülésben kinevezett e’ következő küldött
ségre bízatott: Benyovszky Péter , Dessewffy 
Aurél g r ., Döbrentei Gábor, Fáy András, 
Helmeczy M ihály, Széchenyi István gr. , Zá- 
borszky Aloiz. Melly küldöttség a’ megszer-, 
zendő könyvek’jegyzékét a’ választottság elei
be terjeszti jóváhagyás végett, ’s ez határozza 
e l, mennyit kelljen az ezer pengő forintból uj 
könyvek’ vásárlására , "s mennyit a’könyvtár’ 
helyes és diszes elrendelésére fordítani. A’ 
könyvtár’ rendbeszedésére különösen Pregardt 
János igazgató van megkérve.

6. A" megpendített ház-építésre , mellynek 
valósulása esetére a’ Casino 10,000 pengő fo
rintot ajánlott, az alá-irás folyvást nyitva áll.

7. Az 1834ki téli köz-ülés a ’budai magyar 
játékszín’ előmozdítására 1834 elejétől kezdve
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18 3 5 k i sz. György napig 500 pengő forintot; 
— es Pest városa valamelly köz terén fúrandó 
artézi kútra havonként 50 pengő forintot 
ajánlott.

8. A’ Casino termében tartandó hangászati 
előadásokra ugyanazon közgyűlés esztendei 
400 pengő forintot rendelt. E’ tárgynak rész
letesebb elintézése a’ választottságra bízatván 
jelenleg ezek vannak megállapítva: a) A’ han- 
gászat tartatik farsang utáni első vasárnaptól 
kezdve a’ lóverseny végéig , továbbá November 
elejétől farsang’ kezdetéig hetenként egyszer , 
és pedig b) jelenleg minden vasárnap délutáni 
4 órakor, c) A’részvényesnek , ha maga, vagy 
családával együtt megy bé , nincs belépti jegy
re szüksége; kiadatik neki mindazáltal egy 
különös részvényes-jegy családaszámára, hogy 
ez ő nélküle is bemehessen, d) Minden részvé
nyesnek jelenleg 5 idegen személy’ számára 
van joga az igazgatótól belépti jegyet kérni.
e) Foglalkozók és casinoi rendes vendégek a’ 
szabályok szerint különben is az intézet’min
den kényelmeiben részesülhetvén, casinoi ven
dégjegyeik’ előmutatása mellett járhatnak be.
f) idegeneknek , utazóknak , ’s több efféléknek 
az igazgató van felhatalmazva belátása szerint 
jegyet adni. g) A’ casinoi szabályok és neve-

«
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zetesen a’ 4dik Rendelet ide is alkalmazta* 
tandók«

Egye'biránt meg kell jegyezni, hogy a’ han* 
gászati előadás egészen uj tárgy lévén , elintéz* 
tetésének leghelyesb módja csak idővel fog 
tökéletesen kifejlődni; és azért a’ fenntebbi 
rendelkezések csak ideiglenieknek tekintetvén 
a’ választottság által szükség és körülmények* 
hez képest változtathatók.



A’ NEMZETI CASINO’

S Z A B Á L Y A I .





ALKOTÓ SZABÁLYOK.
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1. A’ nemzeti Casino a’ jőizle'st, m iveit’s 
deli magaviseletét, józan és közhasznú elmél
kedést, az ész’ tehetségit, ’s a’ köz-értelmes- 
séget kifejtő ’s nevelő intézet. Ezen kellemes 
és csinos társalkodásnak szánt hely az egész 
egyesület’ sajátja: benne egy részes sem kö
vetelhet mások felett előjogot ’s kiváltságot.

2. A’ Casino’ részeseinek becsületes, ne
mes magaviseletű férfiaknak kell lenni.

3. Részessé a’ 6 évre aláírandó 50 pengő 
forint évenkénti fizetése mellett akárki lehet, 
kit a’ társaság a’ Rendeletek közt meghatá
rozandó mód szerint egyesületi tagnak vá- 
lasztánd.

4. Minden tagnak van joga általa jól is
mert és szintúgy nemes magaviseletéi honfit, 
külföldit, katonát, tudóst, művészt ’s jól 
nevelt ifjút a’ Rendeletek közt meghatározott 
ínód szerint az egyesületbe bévezetui.
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5. A’ vendegek szintúgy mint a’ re'szesek 

a’ Casinonak minden javaival élnek’s kelteméi
ben részesülnek, kivévén, hogy a’ gyűlésekben 
szarazatjok, és mást bévezethetni joguk nincs.

6. A ’ társaság évenként köz-ülésre kétszer 
gyűl össze, u. m. Január* utolsó, és Junius 
első vasárnapján változhatlanul. Mindazáltal 
valamint a’ Casinóban kiteendő meghívás által, 
úgy magyar újságban is ezen ülés napjaira a’ 
részeseket az igazgatóság emlékezteti. Ezen 
ülés maga kebeléből választ elölülőt magának, 
és tárgyai ezek: a) az intézet’ akkori állapot- 
járói az igazgatók ’s választottság által teendő 
jelentés, b) az igazgatók’ ’s választottság’ ki
nevezése. c )  a’ Casino’ további fentartására ’s 
emelésére szükséges intéz vények. Ha az elő
forduló tárgyak e g y  ülésben nem végeztetné
nek e l ,  az azokról folyó kérdés Február első 
és Junius második vasárnapján ismét felvéte
tik , és akkor annak minden továbbra halaszt
hatás nélkül el kell döntetni. A’ vélekedések’ 
megoszlásakor a’ kérdésben lévő dolgot az 
ülésben megjelent részesek többsége határozza 
e l , ’s az igy hozott végzés minden részest, 
akár jelen volt akár nem, egyiránt kötelez. 
A’ végzések valamellyik pesti magyar hírlap 
által köz hírré tétetnek.
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7. Gyűlésekben a’ többség nyilván ki nem 

tetszvén, a’ kérdés szavazásra eresztetik, 
inelly ekképen megy végbe: — A’ tárgy telje
sen felvilágosítatván ’s megfontoltatván min
den tag egy e’ végre elkészített golyót vesz 
kezébe, ’s azt a’ szavazó szekrénynek I g e n  
vagy N em  szavakkal megjegyzett fiókjába 
tetszése szerint veti. Midőn a’ gyülekezet’ 
száma páratlan, akkor az előlülő is valamint 
minden tag külön csak egy szavazattal bír ; 
ha pedig páros, akadály’ elhárítása végett, 
kettővel. Egy golyó többség már határoz. — 
Ha azonban több ágra osztanék a’ kérdés, 
összeül valamelly mellékszobában egy 3 tag
ból álló a’ köz-ülés által e’ végre kinevezendő 
bizottság, mellyben sem igazgató , sem válasz
tottsági tag nem lehet, ’s minden részesnek , 
kik egyenként egyik ajtón b e , másikon ki
lépnek , kinyilatkoztatását feljegyzi, ’s végre 
a’ többség akaratját a’ közönségnek előadja, 
melly azt soha kérdésbe nem vévén, véghatá
rozásnak tekinti.

8. A’ Casino' egyeteme az intézet’ folya
matban tartását, a’ köz-ülés határozatjai vég
rehajtását, cselédeire felügyelést, és a’ pénz
kiadásokat választottságra és az ebben foglalt
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igazgatókra es jegyzőre bízza, kik a’ Rende
letekben leirt módon választatnak.

9. Minden tag a’ maga esztendei részét a’ 
Rendeletekben meghatározott helyen és időre 
lefizetni,tartozik. Kiki szabadon és teljes fel- 
világosítatása után kötelezvén le magát, érzeni 
fogja tartozását, és így annak teljesítése vé
gett sem unszolásra, sem levél általi megszó
lításra nem várand.

10. Szerencsejáték a’ Casinoban tilos.

11. A’ Casino cselédeinek senki borrava
lót ne adjon. Mind ezeknek elég fizetésök jár, 
úgy hogy a* Casino tagjai minden efféle aján- 
déki alkalmatlanságtól mentek legyenek.

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

13. Nehogy valaki terhes felszólítgatások 
által a’ Casinotől elidegenítessék, egy bizonyos 
szembetűnő hely van javaslatok’, aláírások’, 
’s más efféle segedelmek’ számára rendelve, 
bőgj' az ott fekvő ivre kiki tetszése szerint 
irhássá nevét.
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14. Azon esetben, ha az igazgatók, vagy 

választottsági tagok közűi valamellyik kihal
na, tartassék tüste'nt választottsági-ülés, es 
addig i s , nu'g azt a’ köz-ülés helybenhagyná, 
vagy változtatná, neveztessék a’ kimúlt he
lyébe más tag.

15. Könyvet, újságot, földke'pet ’s egyéb 
irományt a’ Casinoból elvinni akármi szin 
alatt, nem engedtetik.

1G. Az olvasó szobákban szerény és kí
mélő csend uralkodjék.

17. A’ Casino termében vigalom eg\-es 
részes nevében fizetésért nem tartathatik, ha
nem illyes mindig az egyesület nevében me
het végbe, és lludapesten tartózkodó min
den részesnek tudtára adatik.

18. A’ ki az általa aláirt esztendőket ki
tölti , ’s mind azon esztendők alatt részvényeit 
hiba nélkül lefizette, ’s akkor megszán tag 
lenni , de ismét későbben részvényesnek el- 
választatik, az időközbeli esztendők részvé
nyeit nem tartozik lefizetni.
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19. Ha valamelly részes a’ magaviselet 

azon elvei ellen vétkeznék, mellyek mellett 
ezen társaság tagjának a* 2ik Alkotó Szabály 
szerint felvétetett, ’s e’ miatt kirekesztetése 
iránt a’ köz-gyűlésnél indítvány tétetnék, melly 
indítványt legalább 30 részesnek kell aláirni, 
és a’ köz-gyulésen jelenlévő tagoknak ezen 
egy esetben két harmad részre határozott szó
többségével kirekesztetnék, — ezen társaság’ 
tagja többé nem lehet. — A’ vádoló 30 tag 
közt azonban a’szavazatok’számlálásánál csak 
jelenlévők’ szavazata fog számláltatni, ’s il- 
lyen indítvány csak azon esetben vétethetik 
tanácskozás a lá , ha a’ vádoló 30 tagot ide 
nem számlálván , más hatvan tag van jelen a’ 
köz-gyülésben.
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R E N D E L E T E K .

1. A’ Casino kora reggeltől késő estig 
nyitva á ll; annak könyvtára, újságai, forte- 
pianója , billiárdjai ’s vendéglője a’ bejáróknak 
használatul szolgálnak; minden cseléde kész 
kívánságaikat teljesíteni.

2. A’ részesek száma berekesztve nincs , 
és részes mindenki lehet, kit a’ választottsá- 
gi-ülés arra méltónak ité l; mindazáltal az illyr 
új részes tartozik az új aláírásra , mellyr 1835ki 
Január elejétől egész 1840ki December végéig 
megnydttatott, egyszersmind magát aláírni; a* 
múlt 6 évi aláírás 1834ki December’ utolján 
kitelvén.

3. O lly, hosszabb ideig Budapesten tar
tózkodó, ’s több ízben megjelenő bel vagy 
külföldiek , katona , ’s polgári hivatalbeliek , 
’s miveit ifjak, kik noha nem függetlenek, de 
még is elegendő jövedelemmel bírván, az in
gyen bejárásra nem számolhatnak, mint f o g 
la l k o z ó k  vétethetnek fel minden három
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hónapra 10 pengő forintot fizetvén előre fog- 
látványul. Három hónapnál kevesebb időre 
nem foglalkozhatni. A’ foglalkozók is szint
úgy , mint a’ részesek ar Casinonak minden 
javaival élnek ’s kellemeiben részesülnek, ki
vevőn , hogy a’ gyűlésekben szavazatjok, ’s 
mást bevezetni joguk nincs.

4. Olly honbeli, ki már maga ura, vagy 
itt megtelepedett idegen, fö ld , vagy ház-bir
tokos , nagykereskedő, gyáros, az intézetbe 
egyedül mint részestag vétethetik be. •— Ven
dégeknek pedig minden fizetés nélkül csak olly  
idegenek választathatnak, kik itt bizonytalan 
időre, ’s mintegy átmenőleg tartózkodnak , 
nem különben katona és polgári hivatalban 
lévők, tudósok, művészek, jól- nevelt ifjak, 
kiknek az érintett pénzbeli áldozat terhökre 
esnék.

5. Részessé lenni, vagy az intézetet több 
időre foglalkozókép használni kívánók eb
beli száudékjokat egyiknek az igazgatók kö.- 
zűl előterjesztik , a’ k i , miután a’ beavatan* 
dónak neve, ’s kívánságának tárgya az ajánló 
nevével együtt 8 napig egy kitűnő helyen az 
iránta szükséges értekezhetek végett kitétetett, 
a’ legelső választottsági-gyülést felőle értesít
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t i ,  mellynek ezen foglalatosságra az igazgatón 
kivfil legalább 14 tagból kell állnia. A’ gyü
lekezet a’ dolgot minden oldalról megtekint
vén szavazás által elhatározandja, valljon a’ 
folyamodó a’ társaság’ kebelébe mint valódi 
részes, évenkénti 50 pengő forin t, — vagy 
mint foglalkozó egy negyedévre 10 pengő fo- 
riut fizetés mellett felvétessék e'í

6. Arra , hogy valaki a’ társaságba mint 
részes befogadtassék, a1 jelenlévő választottsági 
tagoknak két harmadbeli szótöbbsége szük
séges.

7. A’ ki a’ választottság által részvényesi
nek bé nem vétetik , ügyét a’ köz-ülés eleibe 
feljebb viheti, ’s ez által elválasztathatik.

8. Vendéget akármelly részvényes 8 napra 
bevezethet, de azontúl az igazgató ád neki 
bilétet az első választottsági gyűlésig, ez pe
dig a’ köz-gyülésig. Mire nézve a’ vendégek 
neveit minden válaszfottsági és köz-ülésekben 
rendszerint fel kell olvasni.

9. A’ bevett foglalkozónak, vagy vendég* 
nek az őket tudni illető szabályok rövid ki*
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vonatban magyar, nemet, vagy franczia nyel
ven átadatnak.

10. A’ választottság 34 tagból á ll ,  kik 
között 3 igazgató és egy jegyző. Mindezek 
évenként a’ Januári köz-ülésben ekképen vá
lasztatnak újra: — Minden megjelenő részes 
egy a’ tőle választatni kiránt 34 választott- 
sági tagnak és ezek közt 3 igazgató e’s egy 
jegyző nevét magában foglaló levélkét az e ’ 
végre kiállított medencéébe vetvén ; az egye
sület három biztost nevez k i, kik becsületü
ket lekötvén nyilván fogadást tenni tartoznak, 
hogy a’ köz kívánságot igazán ’s részrehaj- 
latlanul kijelelik , melly czél’ végrehajtására 
ugyanaz nap különösen összeülvén, az emlí
tett levélkéket átvizsgálják, ’s a’ többség’aka
ratját belőlük kivonván, a’ más nap tartandó 
gyűlésben , mellyre mind az előbbi igazgatót, 
választottsági tagokat és jegyzőt, mind az 
ezen hivatalra kinevezendő uj tagokat meghív
ják , a’ szavazatok kinyilatkoztatott több ’s 
mennyisége szerint az uj igazgatót, ’s válasz- 
tottságot a’jegyzővel együtt kikiáltják. Ugyan 
ekkor a’ mindenkit illető tisztség ’s minde
nek’ rendes átadása ’s vétele a’ biztosság’ be
folyása mellett végbemenend. Ha valamelly új 
választott igazgató, vagy egyéb választottsá
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gi tag ezen hivatalt fel nem vállalná, az utána 
legtöbb szavazattal birójutand helyébe. Értető-, 
d ik , hogy ezen biztosság munkálódása ’s ki
nevezése ellen semmi kivétel ’s ellentiség nem 
lehet.

11. A ’ választottság valamellyik igazgató 
által egybehíva, elölülőjét minden ülésre maga 
kebeléből választja, ’s a’ Casino igazgatása’ 
tárgyairól tanácskozik és szükséges rendelé
seket tesz. Efféle ülések két nappal előbb ki- 
hirdettetnek, hogy a’ választottságban nem 
lévő részesek is ,  kiknek tetszik, megjelenhes
senek , de csak mint hallgatók, minden szó- 
lási szabadság nélkül.

12. A’ téli e's nyári köz-ülésekben hozott 
rendeletek , valamint a’ társasági számadások9 
rövid kivonatja is részint újságlevél álta l, 
részint a’ téli köz-gyülés után kiadatni szo
kott Casinokönyvben tétetvén közhirré : a’ vá- 
lasztottságnak egyik téli köz-üléstől a’ mási
kig tett határozatai minden ülés után a’ Ca- 
sinoban valamelly kitűnő helyre függesztes- 
senek ki.

13. Minden tag a’ maga részét vagy Pes
ten Praznovszky József urnái a’ Casino’ pénz-

6



tárnokánál, vagy Becsben erre különösen meg
hatalmazott Yaisz József urnái a’ Casino ügy- 
viselőjénél fizeti, vagy fizetteti le ,  ’s azok
tól ny omtatott nyugtatványt kap. A’ Buda
pesten lakók az év’ első három hónapjában 
kötelesek fizetni , másutt tartózkodók pedig 
legke'sőbb a’ pesti Medárd-vásárig.

14. A’ ki az év’ három első negyedében 
lesz a’ Casinonak’ részese, az ugyanazon évre 
az egész 50 pengő forintból álló részt tarto
zik a’ köz pénztárba fizetni, ha pedig annak 
utolsó negyedében vétetik f e l , azt a’ jövőre 
teendi le , és addig csak mint vendég járhatja 
a’ Casinot.

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

16. Ha cseléd, rend vagy alkalmaztatás 
ellen valakinek panasza van, jegyezze fel a 
panaszkönyvbe, nevét is alá-irván. A’ panasz- 
könyr minden választottsági ülésen felolvas
tatván , a ’ választottság a’ helyes panaszokat 
megszüntetni ügyekszik , és ez iránti rendelé
seit vagy észrevételeit a ’ hajtott lapra irt pa
naszok mellé jegyezteti. Névtelen és honfi ál
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tál idegen nyelven irt panaszokat az igazgató 
kitöröl.

17. Van egy javaslatkönyv is , mellyben 
minden részes az intézet javítására és emelé
sére szolgálható módokat ajánlhat. Ezen könyv 
hasonlókép minden választottsági ülésben fel- 
olvastatik.

18. A’ Nemzeti Casino minden jelesb ma
gyar munkát az igazgató által tüstént meg
szerez; szabadságában maradván azonban min
den választottsági tagnak az ülésben ez iránt 
előterjesztést tenni.

19. A’ Casino könyvtárában olly  könyvek 
is állván, mellyek egyes részesek sajátjai, 
kik azokat haszonvételre ideiglen beadták ’s 
akármikor vissza vehetik, ezeknek szintúgy, 
mint a’ társaság által vásárlóit, vagy aján
dékképen nyert könyveknek is rendes és külön 
Ő8szeirása tartassék.

20. A’ társaság’ vagyonai felől két le
lettár (inventarium) készítessék; egyik min
dig a’ kirendelő igazgató szállásán álljon, 
másik a’ levéltárban, és az uj szerzemények 
azon nap mind a’ kettőbe beiktattassanak.
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21. A’ Nemzeti Casino jelenleg a’ pincze’ 
dolgába, és a’ részesek’ borai eladásába sem
mi kép nem elegyedik, és minden felelet ter
hét magáról elhárít.
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AZ I G A Z G A T Ó K ’
JOGAI,  ’S K Ö T E L E S S É G E I .

1. ók hirdetik-ki a’ választottsági ülések’ 
napjait.

2. A’ vendégló’, és cselédek’ rendben tar
tá sa , ’s talán szükséges megszólítása, és dor
gálása , ’s ez utósóknak niegfogadása, és vál
toztatása őket illeti. E’ végre a’ panasz
könyvet gyakran át-vizsgálják , és a’ benne fel
jegyzett hiányt, ’s rendetlenséget valósulva 
találván, azonnal megorvosolják.

3. A’ már elfogadott fizetéseken kivűl ön- 
hatalmokból arra, a’ mit a’ Casino’ javára 
elkerülhetlennek látnak, 100 pengő forintot 
íizettethetnek-ki annak pénztárából.

4. A’ megeshető zavar, és rendetlenség’ 
elhárítása végett, az igazgatók’ közül a’ 
számadás, és pénzzel bánás csupán egyikére 
bizatik , hogy ezek’ folyamatja felől mindig 
tiszta, és körülményes tudása lehessen. Ő hatal
mazza m ega’ kifizetéseket, és ha eltávoznék, a’
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helyébe megbizandót a’ válaszlottság’ helybeha* 
gyása mellett ő választja-ki. Jelenleg Pregardt 
János ur fogadá-el az ebbeli megbizottságot.

5. Semmi nagyobb változtatást a’ válasz- 
tottság’ helybenhagyása nélkül nem tehetnek.

6. A’ részvények’ beszedését minden mű
dön eszközölni kötelesek, ’s azért a ’ gondat
lan ’s vonakodó fizetőt, szóval vagy írásban, 
kötelezése’ teljesítésére több ízben is felszó
lítják , ’s ha minden fáradozásuk sikeretlen 
maradna, annak nevét a’ választottsági, vagy 
köz ülésnek bejelentik.

•

7. A’ közülések’ határozásait, 's a’ kö
zönséget érdeklő dolgokat a’ hivatalosnak 
választatott „Jelenkor“ czímü hírlap által 
közhírré teszik.

8. Az intézet’ ezüstjére, ’s minden feljegy
zett bútorai’ jó karban tartására ügyelnek, 
a’ pénztárt, ’s számadásokat gyakran megvisz- 
gálják, felvigyáznak különösen arra, hogy 
a’ számadó főcselédnek minden hónap’ végével 
beadandó számadásában hiány ne legyen, ’s 
hogy ó azzal, kitől mit vett, nevét, ’s por
tékája’ árát hitelesen beírassa.
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0» Könyvtárra, minden irományokra, havi 

írások’ rendes megjelenésére felvigyázandnak, 
a’ casinói írnok által a’ leghelyesebb rendet 
ezekben fentartatván; a’ könyveknek és újsá
goknak megrendeltetése, és szerzése egyedül 
tudtok , és egyezésükkel történhetik.

10. A’ kártyapénz nem követeltetvén, az 
ó szorgalmokra hagyatik, hogy e’ miatt a ’ 
kiadásokban visszaélés ne essék.

11. A’ pénztárnoktól minden közülés előtt 
elókérik számadásait, ’s a’ gyülekezetét mind 
a’ begyült, mind a’ kiadott ’s fenmaradt pénz’ 
mennyi- ’s mineműségéről élő szóval is tudó
sítván , a’ számadást minden ágazatiban, és 
részletiben több példányban a’ részesek között 
körültetik.

12. Minden év’ végével egy költségek’ 
rliránylását fogják a’ következőre kidolgoz
ni , a’ múltnak jövedelmét ’s kiadásait vérén 
alapúi, ’s a’ különbséget, vagy czélirányos 
változást érintvén, mely a’ jövő éviekben tör
ténhetnék. Ezen eliránylást a’ következő évi 
Jánuari közűlésnek elébe terjesztik, melly 
azt átnézvén, észrevételit, ’s utasítását az 
iránt kijelenti.
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13. A’ Casinónak folyamatban, ’s  tisztán 

tartására, benne a’ csendre, ’s illendőségre 
ügyelnek, hogy az intézet mindig legjobb hír
ben maradjon. Ok emlékeztetik ennél fogvást 
a’ netalán feledékeny részeseket a’ közakarat
határozta alapok’ tisztelésére; ők híják össze 
a’ választottságot, sőt ha szükséges lenne az 
egész társaságot, annak meggátlására, ha va- 
lamelly részes , foglalkozó, vendég, vagy akár
ki a’ község’ méltóságát akármimódon meg
bántani , rendeletijeit általhágni, sőt az inté
zetet magáénak tekintvén, benne hatalmaskod
ni , ’s igy a’ köz-egyességet háborgatni nem 
átallaná; vagy pedig olly valaki találkoznék, 
ki a világ előtt hírét ’s characterét mocsokkal 
bélyegzené , vagy mocskitatni szenvedné, úgy 
hogy az egyetem vele társasági közösülését, 
a’ nélkül hogy ezen szenny magára is háram- 
lanék , nem folytathatná: illyes esetekben a’ 
társaság’ nyugalmát, díszét, ’s eddig érdem
lett tisztasági fényét óvni köteleztetvén, az 
illy  tagot az intézetből kimaradásra, mindaz- 
által kimélőleg, megkérendi.
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A’ V Á L A S Z T O T T A K ’
JOGAI ÉS KÖTELES S ÉGEI .

1. Havonként, vagy ha sürgetős dolgok 
jönnének közbe, akár mikor szükség leend, 
az igazgatók által a’ választottság’ ülésére 
hivatalosan meghivattatnak ; és miután e’ tisz
tet, és a’ bennük helyeztetett köz-bizodalmat 
elvállalták, pontosan megjelenni tartoznak.

2. Valamelly végzéshozásra a’ választott- 
ság’ tagjai közűi hétnek, ’s ezek’ számában 
egy igazgatónak kell jelen lenni.

3. A’ választottság, dolgai’ folytatásá
ban, se önkényleg, se megállapított rend ellen 
semmit nem tehet, hanem minden munkálódási- 
ban a’ közülés’ határozásihoz szorosan ra
gaszkodva az intézet’ javára czélzó szabályo
kat készíteni!, ’s végre is hajtaud , annak 
idejében megvizsgálás ’s helybenhagyás végeit 
a’ következő közűlés eleibe terjesztvén.

7
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4. Sarkalatos , t:s rendkívüli változtatáso

kat egyedül a‘ két közűlés eszközölhet.

5. A’ választottság ezen ülésekben min
den czélirányos , ’s nem épen a’ közűlés’jogai 
körébe tartozó tárgyat, melly az intézet’gya
rapodását, és virágzását előmozdítja, nem 
különben minden észrevett hibák ’s hiányok
nak , vagy az intézet’ folyamatját gátoló 
egyéb akadályoknak elhárítását, valamint 
pénz - kiadásokat, a’ költségeknek ’s száma
dásoknak szoros megvizsgálását, 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’ 
választottság határozza el az intézet’ készpén
zének a’ legbátorságosb helyre, melly minden 
esetre ki nem haló test légyen, minden türvé- 
njes óvások mellett kamatra kiadatását.

7. Az igazgatóknak , valamint a’ közrend’ 
fentartásában, úgy a’ pénzek’ behajtásában 
is ,  minden kitelhető módon segédül szolgál.

8. Sem az igazgatók, sem a’ választottság 
bármi szín alatt jutalmat, vagy kárpótlást



75

senkinek sem adhatnak, mivel az effélék el* 
Ítélését és rendelését, ha ugyan csak vala- 
melly különös eset magát elő-adná, a’ közűlés 
önhatása’ körébe foglaltatni kívánja, és ma
gának mindenkorra fentartja. — Hasonlókép 
az igazgatók, valamint a’ választottság is 
minden kicsapongó és szükségtelen költsé
gektől el vannak tiltva , és csak a’ mulhatat- 
lanokra szorítva; meg lévén már mind az, a’ 
mi leginkább szükséges, az intézet’ számára 
szerezve.

9. 11a mind a’ három igazgató hosszabb 
időre eltávozván , vagy akármikép , tisztében 
eljárni akadályoztatnék: az igazgatóság’ elő
adása , és béfolyása mellett a’ választottság 
e’ végre tartandó ülésében kebeléből valakit 
kinevez, a’ ki az igazgató’ helyét mindaddig 
tartja, mig egyik , vagy másik hivatalát is
mét folytathatandja.

10. Különösen iparkodni fog a’ válasz
tottság a’ részesek’ számát, leginkább jeles , 
és kitündöklő férfiakkal nevelni: minden , 
akármelly osztályba beavatandó uj tagnak az 
intézetbe való felvétele, a’ már érintett mód 
szerint, az ő szavazásától függ.
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A’ J E G Y Z Ő ’
JOGAI ’S KÖT E LE S S É GE I .

1. Egy különös szoba rendeltetik, mclly- 
ben a’ levéltár is lészen; ezt köteles jó rend
ben tartani ’s jegyzékét pontosan vinni, va
lamint a' levéltári irománj’okról felelni.

2. Köz és választottsági ülésekben rendes 
időben megjelenni, a’ végzéseket híven fel
tenni , 'és miután azokat a’ köz vagy válasz
tottsági ülés helybenhagyta, az írnok által 
a’ jegyzőkönyvbe hibátlanul beíratni.

3. Minden kinevezett küldöttségben jegy- 
zőséget vinni, ’s annak véleményét a’ válasz- 
tottságnak írásban, előterjeszteni. — Végre

4. A’ köz és választottsági ülések’ végze- 
t i t ,  a ’ mennyiben ez az igazgatók jogai és 
kötelességeihez nem tartoznék, az illető fe
leknek , mint nemzeti casinoi jegyző tulajdon 
neve alatt írásban tudtokra adni.
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A' PÉNZTÁRNOK’ KÖTELESSÉGEI.

1. A’ pénztárnoknak oily készen és tisz
tában kell lenni mindenkor számadásával, ’s 
a’ Casino’ tárával, hogy akármikor kivánják 
is az igazgatók ’s a’ választottság annak 
állapotját lá tn i, azt tüstént hiány nélkül 
előmutathassa. Ezért is az egyesület mindig 
isméretes, feddhetetlen, ’s kezeslő embert 
választ számadásai’ viteléhez.

2. Valamit a’ pénztárból kifizetnie csak 
az arra meghatalmazott igazgató’ tulajdon 
kéz-irási parancsára lehet.

3. Havonként a’ számadó főcseléd számöt 
ád neki, mellyet elébb ő , ’s azután a’ vá
lasztottság vizsgál meg. Az év’ végével pedig 
ő maga készít, a’ mint már emlitvejvan, egy 
tökéletes számadást, melly a’ köz ülésnek 
megvizsgálás, és helybenhagyás végett elébe 
terjesztetik.

4. Az év’ folyamatában a’ részesekhez, 
midőn itt a’ városban létöket megtudja, több
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szőr is eljár, részvényeik’ megadására őket 
illendően megkérvén. Ha többszöri járásai 
hasztalanok maradnának, az igazgatóknak 
bejelenti.

5. A’ pénztárnok egyedüli fizetése minden 
begyült részvénytől 1 pengő forint.
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AZ IIINOK’ KÖTELESSÉGEI*

1. Az írnok , az igazgatók’, j egyző’ ’s pénz
tárnok’ segéde lévén, az ezek által eleibe 
adott irományokat köteles azonnal hibátlanul 
elkészíteni.

2. Akármelly a’ nemzeti Casinót illető 
tárgy és dolog ezek által reá bizatik, abban 
híven eljárni, és ha ezek valahová küldik, 
tüstént menni ’s híven választ hozni. — K ü
lönben

3. Reggeli 9 órától 12 óráig, délután 
5tól Sig a’ könyvtárban, hol dolgozó asztala 
áll, jelen lenni, a’ könyvekre gondot viselni , 
’s azokból a’ részvényeseknek, foglalkozók
nak , vagy vendégeknek személy-válogatás nél
kül azt, mellyet kívánnak , előadni.

4. A’ könyvtárban köteles a’ legjobb ren
det és tisztaságot tartani , és minden hónap
ban legalább egyszer a’ könyveket szolgák 
által leporoztatni.
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5. A ’ casinoi könyvek’ és vagyon’jegyzé

két , a’ foglalkozó ’s vendégkönyvet, vala
mint minden egyéb jegyzőkönyvet pontosan 
vinni; ’s arra különösen felvigyázni , hogy 
a’ casinoi szálláson lévő minden íróasztalo
kon a’ szükséges írószerek, különösen pedig 
jó t o l l , soha ne hibázzanak.
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PÉNZTÁR’ ÁLLAPOTJA 
1833 Január’ l tő1 December 31éie*

B e v é t e l :
rengő

f o r .  k r .

1833ra maradt v o l t ....................  1577 ,,
lS30ról behajtatott 4 részvény 200 ,,
183lről 11 részvény . . . .  550 ,,
1832ről 56 részvény . . . .  2800 ,,
1833ról 322 részvény . . . .16,100 ,,
A’ foglalkozóktól . . . . .  100 ,,
Kamatból ....................................  617 ,,
Kamatra félévre Nov. 4. fölvétetett 2000 ,,

Összesen 23,944 ,,

K i a d á s :
rengő

f o r .  k r .

Itendes k ö l t s é g e k ....................  12,434 57
Rendkívüli szerzeményekre . 2,224 39
Kamatra a d a t o t t ....................  8,400 ,,

Összesen 23,059 36
A’ kiadást a’bevételből lehúzván 

marad a’ pénztárban 1834re . 884 24
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K a m a t o z ó  t ő ké k:

P en g ő  
f o r .  k r .

A kereskedői egyesületnél . . 14,000 ,,
Gőzhajókra 10 részvényben . 5,000 ,,
A ’ komáromi hajó-bátorságosító 

társaságnál két részvény . 446 20
Összesen 19,446 29

Jegyzés.
A’ megigazítandó tartozások’ jegyzéke a’ 

jövő Júniusi közgyűlésben fog előterjesztetni, 
’s ugyan akkor a’ részes uraknak a’ hírlapok 
által tudtokra adatni.

/ m.acadkmixA
VKÖNYVTÄB A J
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