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A.
Ali Xizamy bev. 
Almásy Dénes gr. 
Almásy György gr. 
Almásy Kálmán gr. 
Almásy Pál.
Almásy Zsigmond. 
Almay Rudolf.
Alsace d’Hennin lig. 
Ambrózy Béla b. 
Ambrózy Gyula b. 
Ambrózy Lajos b. 
Andrássy Aladár gr. 
Andrássy György gr. 
Andrássy Gyula gr. 
Andrássy Manó gr. 
Apponyi Albert gr. 
Apponyi György gr. 
Apponyi Károly gr. 
Apponyi Sándor gr. 
Asbóth Ede.
Atzél Lajos b.
Atzél Péter.
Augusz Antal b.



B .

Babarczy Antal b. 
Bakody Tivadar.
Balassa István.
Balassa István b. 
Baldácsy Antal b. 
Ballagi Mór.
Bánffy Albert b.
Bánffy Béla gr.
Bánffy G yörgy gr. 
Bánffy Miklós gr. 
Bánhidy Albert b. 
Bárczay János.
Baranyai Pál.
Barkóczv János gr. 
Bartakovics Flórián. 
Bartal György. 
Batthyány Elemér gr. 
Batthyány Ferencz gr. f  
Batthyány Fiilöp hg. 
Batthyány Géza gr. 
Batthyány István gr. 
Batthyány József gr. 
B atthyány László id. gr. 
Batthyány László ifj. gr. 
Batthyány Ödön gr.
Bay Sándor.



Bedekovieh Iválmán b. 
Bellegarde Ágost gr. 
Bencsik György. 
Beniczky Ferencz. 
Beniczky Gyula. 
Beniczky Ödön.
Beöthy Ákos.
Beötliy Leó.
Berciit old Antal gr. 
Berchtold Arthnr gr. 
Berchtold László gr. 
Berchtold Ricliard gr. 
Berchtold Zsigmond gr. 
Berczely Jenő.
Berényi Ferencz gr. 
Beretvás Endre.
Bernáth Dezső. 
Bernrieder József. 
Berzeviczy Egyed. 
Bésán Nép. János b. 
Bethlen Ferencz gr. 
Bethlen József gr. 
Bethlen Károly gr. 
Bezerédj László. 
Bezerédj Pál.
Beust Ödön b.
Bicskey Kálmán.
Birly Ede.



Birly István. 
Bissingen Nándor gr. 
Bittó István. 
Blahunka Ferencz. 
Blaskovich Albert. 
Blaskovich Ernő. 
Blaskovich István. 
Blaskovich Miklós. 
Blaskovich Sándor. 
Bocskay Ignácz. 
Bohus János.
Bolms László.
Bohus Zsigmond. 
Bolza István gr.
Bolza József gr.
Bolza Péter gr. 
Bombelles Alaj os gr. 
Boronkay Rudolf. 
Bossányi László. 
Bottka Béla.
Boxberg Károly b. 
Breuner Ágoston gr.O  o

Brunswick Géza gr.
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c.
Capdebo István. 
Castellane Péter gr. 
Chotek Ottó gr. 
Chotek Rudolf gr. 
Csáky Albin gr. 
Csáky Béla gr. 
Csáky Gyula gr. 
Csáky László gr. 
Csáky Tivadar gr. 
Csapó Vilmos. 
Csávosy Ignácz. 
Csekonics Endre gr. 
Csekonics János gr. 
Csernovics Arzén. 
Csernovics Péter. 
Csernyus Andor. 
Czebrián László gr. 
Cziráky János gr. 
Czobel Albert.
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D .

Damaszkin János 
Dániel Ernő.
Dániel János.
Dániel Pál.
Deák Ferencz 
Degenfeld Béla gr. 
Degenfeld Gusztáv gr. 
Deo-enfeld Im re'gr. 
Degré Alajos. 
Dessewffy Aurél gr. 
Dessewffy Egyed gr. 
Dessewffy Gyula gr. 
Dessewffy Marezei gr. 
Dessewffy Ottó. 
Dezasse Em il gr.
Diller Lajos b.
Dőry Lajos. 
Dráskóczy Gyula. 
Duka Péter b.
Dunin László gr.
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E.
Éber Nándor.
Elcz Károly gr.
Emich Gusztáv id. f  
Emicli Gusztáv ifj 
Eötvös Dénes b.
Eötvös József b. 
Erdődy Ferencz gr. 
Erdődy György gr. • 
Erdődy G yula gr. 
Erdődy István gr. 
E rdődy László gr. 
E rdődy Sándor gr. 
Esterházy Antal gr. 
Esterházy Géza gr. 
Esterházy Imre id. gr. 
Esterházy Imre ifj. gr. 
Esterházy István gr. 
Esterházy K ároly  gr. 
Esterházy László gr. 
Esterházy Lajos hg. 
Esterházy Mihály gr. 
Esterházy Miklós gr. 
Esterházy Miklós hg. 
Esterházy Pál gr. 
Esterházy Pál hg.
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F.
Fabinyi Theofil. 
Fekete László. 
Festetics Ágoston gr. 
Festetics Andor gr. 
Festetics Béla gr. 
Festetics Dénes gr. 
Festetics Géza gr. 
Festetics G yörgy gr. 

♦Festetics G ynla gr. 
Festetics Leó gr. 
Festetics Pál gr. 
Festetics Taszilo gr. 
F iáth Ferencz b. 
Fischer Gusztáv b.
F  orgách Antal gr. 
Forgách József gr. 
Forgách Kálmán gr. 
Forgách Károly gr. 
Forgách László gr. 
Forgách Sándor ifj. gr. 
Földváry Albert. 
Földváry Lajos b. 
Földváry Miklós.
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Gr
G aal Kristóf.
Gárdos János.
Gerliczy Félix b.
Gerliczy Vincze b. f  
Ghyczy Béla.
G hyczy Kálmán.
Gorove István.
Gosztonyi Kálmán. 
Graffenried Burgenstein E. b. 
Graefl József.
Grimm Yincze.
Grosz Lajos.
Grünne K ároly gr.
Gyó'ry László gr.
G yürky  Ábrahám gr.
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H

Haader G yörgy.
Hadik Béla gr.
Hajós József.
Halasy Aladár.
Halasy Szerencs.
Halász Gedeon.
Haller Sándor gr. 
Hammerstein Frigyes b. , 
Hanzély Ferencz.
Hanzély László.
Haris György.
H arkányi Frigyes. 
Harkányi József.
H arkányi Károly.
Havas Ignác z.
Havas József.
Haynald Lajos. 
Hengermüller László. 
Ilerrich Károly. 
Hertelendy Gyula. 
Hideghéthy Antal.
Hindy Árpád.
Hirschler Ignácz. 
Hohenlohe Constant lig. 
Hollán Ernő’.
Horváth Antal.



Horvátli Boldizsár. 
Horváth Gedeon b 
Horváth László. 
H unyady Arthur. 
H unyady Ferencz. 
H unyady Imre gr. 
H unyady József gr. j  
H unyady Kálmán gr. 
H unyady Lajos gr. 
Hunyady László gr. 
H unyady Oszkár. 
H unyady Vilmos gr. 7 
Huszár Ferencz. 
Huszár István.
Huszár Károly.
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I. J.
Inkey Edmund. 
Inkey István.
Inkey József.
Inkey Nándor.
Inkey Sándor.
Inkey Zsigmond. 
Ivánka Imre.
Ivánka Zsigmond. 
Jankovich Béla. 
Jankovich G yula gr. 
Jankovich Gyula. 
Jankovich József. 
Jankovich György. 
Jankovich László. 
Joanovics György. 
Jókai Mór.
Justh József ifj.



K állay Benő.
Kállay Gusztáv. 
Kálnoky Dénes gr. 
Kandó József.
Kappel Frigyes.
Kár Mátyás.
Kárász Géza.
Kárász Imre. 
Karátsonyi Ferencz! 
Karátsonyi László id. 
Karátsonyi László ifj. 
Karátsonyi Gvido gr. 
Károlyi Alajos gr. 
Károlyi Ede gr. 
Károlyi Gábor gr. 
Károlyi György gr. 
Károlyi Gyula gr. 
Károlyi István gr. 
Károlyi István iíj. gr. 
Károlyi Sándor gr. 
Károlyi Tibor gr. 
Károlyi Viktor gr. 
Kasselik Jenő. 
Kászonyi József. 
Kayser Hermán. 
Kecskeméthy Aurél.



Kégl György.
Keglevich Béla gr. 
Keglevich István gr. 
Kelemen Sándor. 
Kemény Zsigmond 1). 
Kempelen Imre.
Kendeffy Árpád. 
Kenessey Kálmán.
Keve József.
Kinsky Oktavián gr. 
Kinsky Zdenko gr. 
Kinsky Zsigmond gr. j  
Iviss András.
Kiss Miklós.
Kiss Miklós (nemes-kéri) 
Kiéli István.

f

Ivlobusiczkv Ágoston. 
Korányi Frigyes. 
Korizmics László. 
Korniss Em il gr.
Korniss Gáspár gr. 
Korniss Miklós gr. 
Kovács István.
Kovács József.
Kovács László.
Kovács Sebestyén Endre. 
Königsegg Alfréd gr. 
Königsegg Gusztáv gr.
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Königsegg Hugó gr. f  
Kövér János ifj. 
Kubinyi Ferencz ifj. 
Kubicza Pál.
Kund Béla.
Kund Yincze.
Kvassay Ede
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L
Laczkovicli József, f  
Lamberg Fülöp gr. 
Lányi Jakab.
László László.
László Zsigmond. 
Latinovics Albin, 
Latinovics György. 
Latinovics Leó.
Lázár Jenó' gr.
Lázár Kálmán gr. 
Lazsánsky Sándor gr. 
Ledniczky Mihály. 
Leiningen Ármin gr. 
Lévai Henrik. 
Liechtenstein Ferencz hg. 
Liechtenstein Frigyes hg. 
Liechtenstein János hg. 
Lipovniczky Imre. 
Lipovniczky Vilmos. 
Lippay Gáspár.
Lipthay Antal b.
Liptay Béla b.
Lónyay Albert.
Lónyay Béla.
Lónyay Gábor.
Lónyay János.
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Lónyay Menyhért. 
Lo-Presti Lajos b. 
Luka Antal.
Lxika Gryörgy. 
Luka Gusztáv. 
Luka Lajos. 
Lumniczer Sándor.
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Madas Károly.
Magyar Imre.
Majlátli György.
Majláth István.
Majthényi August b.
Majthényi Bálint.
Majthényi Izidor b.
Majthényi László id. b. 
Majthényi László ifj. b. 
M ajthényi:László ifj b (tompái) 
Majthényi Ottó b.
Mandello Vilmos.
Marczibányi Antal.
Markovics Adolf.
Markusovszky József.
Mayer Henrik.
Maygraber Ágoston.
Mecklenburg Károly b. 
Mednyánszky Dénes b.
Mérey Gyula.
Mesznil Viktor b.
Migazzy Vilmos gr.
Mihalovics János.
Mikes János gr.
Mikó Imre gr.
Miske Imre b.
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Mitrovszky W ladimir gr. 
Mocsáry Lajos. 
Mocsonyi Antal. 
Mocsonyi Jenő. 
Mocsonyi Sándor. 
Molnár Aladár. 
Moskovicz Mór.
Murányi Ignácz. i* 
Muslay Sándor.
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N.
Nádasdy Ferencz ifj. gr. 
Nádasdy Lipót gr.
Nagy Gedeon.
Nákó Kálmán gr.
Nákó Sándor gr.
Návay Lajos.
Návay Tamás.
Navratil Imre.
Nedelko Döme.
Nemes Vincze gr. 
Nemeshegyi József. 
Németh Lajos.
Németh Sámuel.
Neppel Ferencz, 
Neskovies Döme. 
Nicolics Fedor b. 
Nicolics Sándor.
Nopcsa Ferencz b. 
Novák Antal.
Nyáry Antal b.
Nyáry Béla b.
Nyéky Gyula.
Nyiry József.
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Odescalchi Artliur lig. 
Odescalchi Gyula bg. 
Okolicsányi Antal. 
Okolicsányi Sándor - 
Orczy Andor b.
Orczy Béla b.
Orczy Bódog b.
Orczy Elek b.
Orczy György b 
Orczy László b. 
d ’Orsai Emil gr.

0 .
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P.
Pajthényi Sándor.
Pálffy Antal hg.
Pálffy Antal gr. f  
Pálffy Istvá>n gr.
Pálffy János gr.
Pálffy József gr.
Pálffy Lipót ifj. gr.
Pálffy Rezső gr.
Palkovics Károly. 
Pallavicini Alfonz őrgr. 
Pallavieini Eoger ó'rgr. 
Pallavicini Zsigmond őrgr. 
Patay Ferencz.
Patay György.
Pázmándy Béla.
Pázmándy Dénes.
Péchy Manó gr.
Pejacsevich Gábor gr. 
Pejacsevich Károly gr. 
Pejacsevich János gr. 
Pejacsevich László gr. 
Pejacsevich Márk gr. 
Pejacsevich Pál gr. 
Pejacsevich Péter gr. 
Perczel Béla.
Perényi Zsigmond b.



Pfeffer János.
Pilisv  Béla.
P iret Alajos b.
P iret Béla b.
Plachy Tamás. 
Podmaniczky Ármin b 
Podmaniczky Frigyes b. 
Podmaniczky Géza b. 
Podmaniczky Levente b. 
Polgár Mihály.
Pom péry János 
Pongrácz Adolf gr. 
Pongrácz Ede gr. 
Pongrácz István gr. 
Pongrácz Sándor. 
Prandau Gusztáv b. 
Prileszky Tádé.
P rónay Aurél b.
Prónay Elek b.
P rónay Gábor b.
Prónay István.
Prónay József.
Pnlszky Ferencz
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R .

Ráday Gedeon id. gr 
Ráday Gedeon ifj. gr.
Ráday Gedeon iíj. gr. (Gedeonfia). 
Ráday László ifj. gr.
Radnótfay Sámuel, f  
Radvánszky Béla.
Radvánszky Géza.
Raisz Szilárd.
Rajner Pál.
Rakovszky Károly.
Ráth Károly.
Rédl Béla b,
Rédl Gyula b.
Reinitz József.
Révay Ferencz b.
Révay Simon b.
Reviczky István.
Rhédey János gr.
Roggendorf Róbert’ gr.
Rolionczy Aladár.
Rosty Flóris.
Rosti Pál.
Rothfeld Soma.
Rottenbiller Lipót.
Rózsay József.
Rökk Szilárd.



Rudits József ifj. b. 
Rudits József id. b. 
R udnyánszky Ferencz. 
Rudnyánszky Iván b.



32

s.
Salamon Aladár. 
Salamon Géza.
Salamon Tivadar.
Sándor Móricz gr. 
Sárközy Aurél.
Sárközy Kázmér 
Schernhoffer Károly- 
Sclierthoss Artliur gr- 
Sclimctow liikliard gr- 
Sclnnetow Rudolf gr. 
Schmiedegg Ferencz gr. 
Schmiedegg János gr. 
Schönborn Ervin gr. 
Scitovszky Márton, f  
Sembery István.
Semsey Albert.
Semsey Lajos.
Sennyey Lajos b. 
Sennyey Pál b.
Serényi László gr.
Sigray Fülöp gr.
Simon Florent.
Simoncsis János. 
Simonyi Gyula.
Simonyi Lajos b.
Sina Simon b.
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Smittmer Adolf. 
Somogyi János gr. 
Somoskeöy Antal. 
Somssich Imre ifj. gr. 
Somssich János id. gr. 
Somssich Pál.
Splényi Henrik b. 
Splényi Ödön b. 
Steinbacli Ferencz. 
Stubenberg József gr. 
Szabó Imre.
Szabó József.
Szabó Miklós.
Szápáry Antal gr. 
Szápáry Béla gr. 
Szápáry Géza gr. 
Szápáry Gyula gr. 
Szápáry Imre gr. 
Szápáry István gr. 
Szápáry Iván gr. 
Szápáry László gr. 
Szatlnnáry Károly. 
Szathmáry K irályi Pál. 
Széchen Antal gr. 
Széchenyi Béla gr. 
Széchenyi Dénes gr. 
Széchenyi Ferencz gr. 
Széchenyi G yula gr.

CASINOKÖXYV.
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•

Széchenyi Imre gr. 
Széchenyi János gr. 
Széchenyi Kálmán gr. 
Széchenyi Ödön gr. 
Széchenyi Pál gr. 
Széher Mihály.
Széli Kristóf.
Szende Béla. 
Szentiványi Károly. 
Szentiványi Oszkár. 
Szentkirályi Albert. 
Szirmay Géza.
Szitányi Adolf. 
Szitányi Bernát. 
Szitányi Izidor.
Szlávy G-yörgy.
Szlávy József.
Szlávy Miklós. 
Szmrecsányi Dárius. 
Szmrecsányi János. 
Szontagh Sámuel. 
Szögyény Lászlóid. 
Szögyény László ifj. 
Sztankovánszky Imre. 
Sztankovánszky János. 
Sztáray Antal gr. 
Sztáray Béla gr.



Sztáray János gr. 
Sztáray László gr 
Sztáray Viktor gr 
Szutsits Károly.
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T
Takács Sándor.
Takácsy Miklós.
Tallinn Sándor.
Tarnóczy Kázmér. 
Tasner Géza.
Teleki Domonkos id. gr. 
Teleki Domonkos ifj. gr. 
Teleki Ede gr.
Teleki Károly gr.
Teleki Sámuel gr.
Teleki Sámuel ifj. gr. 
Teleki Sándor gr.
Térey Ignácz.
Térey Pál.
Thaisz Elek.
Than Károly.
Tihanyi Ferencz. 
Tihanyi Gyula.
Tisza Kálmán.
Tisza Lajos.
Tisza László.
Tomcsányi József. 
Tomcsányi Károly. 
Torkos László.
Tóth Lörincz.
Török Bálint gr.



Török János.
Török László gr. 
Trautmannsdorf Nándor 
Tréfort Ágoston.
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u .

Ullmann Sándor. 
Ujfalussy Miklós, 
Ujliázy József.
U ray Kálmán.
Urbán Andor.
Urbán G yula. 
Urbanovszky Jusztin. 
Ú rházy G yörgy. 
Ürm ényi József. 
Ürményi Miksa. 
Ürményi Pál.
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Y.
Vámbéry Ármin.
V ay Alajos b.
Vay Béla b.
Y ay Lajos b.
Yay Sándor b.
Vécsey József b.
Vécsey Miklós b.
Yeisz Pál b.
Vermes Gábor.
Vigyázó Sándor.
De Vilié de Quincy vcomte. 
Vojnics Jakab.
Volni József.
Vnkovics Sebő.



40

w .

Waecker-Gotter Lajos.
W agner János.
Waldstein János gr. 
Waldstein József gr.
Waring Károly.
Waring Vilmos.
Weisz Bernát Ferencz. 
Wenckheim Béla b. 
Wenckheim Czindery Béla b. 
Wenckheim Frigyes gr. 
Wenckheim Gyula gr. 
Wenckheim József gr. f  
Wenckheim László b. 
Wenckheim Rudolf gr. 
Wenckheim Viktor b. 
Wenczel Gusztáv.
Wesselényi József b.
Wincze Miklós. 
Windischgratz Aladár lig. 
Wodianer Albert b.
Wodianer Albert.
Wodianer Béla.
Wodianer Móricz.
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z

Zerdahelyi Incze.
Zichy Aladár gr.
Zichy Antal.
Zichy Bódog gr.
Z ichy Edmund gr.
Z ichy Ferdinand gr. 
Z ichy Ferencz gr.
Zichy Henrik gr.
Zichy István.
Zichy János gr. (lánghi) 
Zichy János gr. (somogyi) 
Zichy Jenó' gr.
Zichy József id. gr. 
Zichy József ifj. gr. 
Zichy K ároly gr.
Zichy Lajos gr.
Z ichy László ifj. gr. 
Zichy Lipót gr. 7 
Zichy Manó gr.
Zichy Miklós id. gr. 
Zichy Miklós ifj. gr. 
Zichy Ödön gr.
Zichy Pál gr.
Zichy Paulai Ferencz gr. 
Zichy Rudolf gr.
Zichy Sándor gr.



Zichy Viktor gr. 
Zoltán Béla. 
Zsedényi Eduárd, 
Zsivora György.
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Az 1865. deczemh. 25-kén tartott választ
mány ülése határozatához képest, egy 
évi kötelezettséggel tagul választott 

orsz.-gyül. képviselők:

Bujanovics Sándor.
Buttler Sándor gr.
Ciotta János.
Groman Dezső.
H orváth Mihály.
Janicsáry Sándor.
Kuhinka Ferencz.
Rónay Lajos.
Szeniczey Ödön.
Szirmay Ferencz gr.
Szirmay Ödön.
Tóth Vilmos.
Török Sándor.



Igazgatók :

1869-ben.

/  Károlyi György gr. 
% Szápáry Antal gr. 

Wenckheim Béla b.
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Választmányi tagok:

1869-ben.

/  Almásy György gr.
*. Almásy Pál.
$ Andrássy Aladár gr. 

Andrássy Gyula gr. 
Beniczky Ferencz. 
Beniczky Ödön.
Csáky László gr.
Deák Ferencz. 

q  Dessewffy Aurél gr. 
Éber Nándor.
Eötvös József b. 
Festetics Gyula gr.
Festetics Pál gr.

/■/ Földváry Albert.
Hajós József.
Havas Ignácz.

/ /  Huszár Ferencz.
Károlyi Gyula gr. 

f  jj K árolyi István gr.
Keglevich Béla gr.

. Laczkovich József. f  
: | Ledniczky Mihály. 
t-tL ip thay  Béla b. 

jL ó n y ay  Menyhért.



él, Majthényi László b. id.
-Mikes János gr.

2.£ Németli Lajos.

JPfeífer János. 
Podmaniczky Frigyes b 
, j|P o m p éry  János. 

j> f Révay Simon b.
> f Somssich Pál.

C iS zápáry  G yula gr.
J  & Széchenyi Béla gr. 
a  j  Széchenyi Gyula gr. 
j  í Széchenyi Ödön gr. 
j )  Széher Mihály. 

j> f  Szentiványi Károly. 
Szitányi Bernát.
Sztáray János gr. 
Teleky Domokos gr. id 

. Tisza Kálmán.
Tisza Lajos.
Tomcsányi József. 

íjíU rházy  György. 
í/ ü Wincze Miklós.

Zichy Pál Ferencz gr.
... í Zichy Manó gr. 
v Zichy Miklós gr. ifj.
? ; Zsivora György.



Póttagok:

Blaskovich Miklós.
/!■ Gorove István. 

j  Hollán Ernő.
^  Odescalchi Gyula kg. 

^ ■ Széchenyi Pál gr.
J  j  v Zichy Viktor gr.

J é g y z ő  |  U rházy György.
K o n y v t a r n o k  : j J J OJ
P é n z  t á r  n ő k :  Stuller Ferencz.



1869-ben meghaltak

B atthyány Ferencz gr. 
Emich Gusztáv id. 
Gerliczy Vincze b. 
H unyady József gr. 
H unyady Vilmos gr. 
Karátsonyi László id. 
K insky Zsigmond gr. 
Königsegg Hugó gr. 
Laczkovich József. 
M urányi Ignácz.
Pálffy Antal gr. 
Radnótfay Sámuel. 
Scitovszky Márton. 
Wenckheim József gr. 
Zichy Lipót gr.



A

NEMZETI CASINÓ

S Z A B Á L Y A I .

CASINOKÖNYY. 4



Tudn i va l ók .
1. Az aláírás a régi tagokra nézve 1866-ban 

kezdődvén, tart 6 évig, azaz 1871 végéig; az új ta 
gokra nézve az aláírás .folytonos, s kötelezőleg 
tart a tag belépési éve kezdetétől számitva 6 évig. *)

2. Az intézet 1869. dec. 31-kén 688 renden 
tagot számlált kebelében.

3. Az 1864. január 30-án tartott közgyűlés á l
tal felhatalmazva, az igazgatóság 1866. évtől 1871- 
ig bezárólag hat évre uj szerződést kötött s elhatá
rozta, hogy kétféle uj aláírási könyv nyitassék, me
lyek egyikében hat évre, másikában életfogytig tet
szése szerint kötelezhesse magát az aláiró. A rész
vénykötelezettséget magában foglaló fejezet követ
kező :

*) Az álládalm i h ivatalnokokra nézve az 1854, évi ja n . 
29-ki közgyűlés a  szabály alól ama kivételt állította, fel, hogy 
ezek csak azon időszakra tartoznak a szokott részdijt fizetni, 
m ig Pesten laknak ; innen azonban elköltözvén, az a lá írá si idő
szak hátralevő éveire, a  részdijfizetéstől mentesek.
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„Mi e könyvben sajátkezüleg aláirtak arra kö
telezzük m agunkat törvényesen és becsületünkkel, 
hogy mint a pesti nemzeti casinó tagjai, ezen intézet 
további fennmaradásához s mindinkább leendő kifej
téséhez (az uj hat évre vagy életfogytig) évenkint 
hatvanhárom oszt. ért. forinttal fogunk személyesen 
járulni *), az itt következő feltételek alatt:

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

b) Hogy ezen aláirásban senki részt ne vehes
sen, ki az 1865-ik év lefolytáig a szabályok szerint 
golyóvetés útján casinó-taggá nincs választva, vagy 
1866-tól kezdve rendes utón azzá nem lesz.

c) Eészdíj illetékeinket évenkint — és pedig a 
Budapesten lakók az év első három hónapjában, a vi
dékiek legfölebb a pesti Medárd vásár alatt vagyis ju- 
nius 14-éig egyszerre tartozunk pontosan lefizetni,

*) Az 1868. máj. 3-kán tú l fö lvett uj tagok í 00 ft. tagdíj 
fizetésére vannak kötelezve. (Lásd a 61 lapon olvasható köz
gyűlési határozatokat.)

4*
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mit ha megtenni elmulasztanánk, jogot adunk az in
tézet igazgatóságának, minket az illető évjulius 1-én 
1— legyünk bár Budapest lakosai vagy vidékiek, mind 
két esetben a Pest városi biróság elé idéztetni, som
más szóbeli per utján (183 2/e : 20-ik és 1840= 11-ik 
t. czikk) elmarasztaltatni s rajtunk részvény díj akból 
származott követeléseit perköltségestől megvehetni: 
mely kötelezettségünk örököseinkre is kiterjed.

4. A casinó szállása jelenleg a Hatvan-utczai 
Cziráky-házban van, mely szállás 1873. Sz. Jakab 
napig kibéreltetett.

5. A nemzeti casinó a Ferencziek terén 467/2 - 
sz. a. fekvő s 493 □  öl kiterjedésű telket, a rajta- 
levő házzal együtt, 1865. évi február 13-án 154,000 
forintért örök áron megvette. Az e tárgyban meg- 
bizott küldöttség ta g ja i: Harkányi Frigyes, Hollán 
Ernő, Károlyi Gyula gr., Károlyi György gr , Led- 
niczky Mihály, Orczy Béla b., Sommssich Pál, Szá- 
páry Antal gr., Wenckheim Béla b. és Ürményi 
József.

6. A casinói könyvtárra felügyelő küldöttség 
tagjai következők: b. Eötvös József (elnök), Appo- 
nyi Sándor gr., BallagiMór, Beretvás Endre, Beöthy 
Ákos, Beöthy Leó, Csengery Antal, Desewffy Marczel 
gr., Gorove István, Havas Ignácz, Jókai Mór, Ló. 
nyay Menyhért, Lukács Móricz, Rosti Pál, Szőgyény 
László ifj., Tréfort Ágoston, Vámbéry Ármin, Ven- 
czel Gusztáv.
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7. Az egyesület kényelmeinek szaporítása s 
egyszersmind a nemzeti színészet iránti részvétnek 
tanúsítása végett, a nemzeti színházban levő erkély 
1870. évi márczius végéig, a casinó tagok használa
tára  4200 o- é. írtért kibéreltetett, oly kikötéssel: 
liogy az erkély minden háborgatás nélkül folytono
san, de minden egyes tag által r e n d e s  előadá • 
sok alkalmával fizetendő 1 forint — r e n  d k  i- 
v ü 1 i e k  n é 1 pedig 2 forint bemenetdíj mellett hasz
náltassák.

8. A casinóban közhatározat szerint ily ta r 
talmú aláírási-ív van kitéve, melyhez minden tag 
já ru lh a t: „Ki testének elpusztultával, mit halál
nak szoktunk nevezni, nem hiszi egész létének el- 
enyésztét, annak utolsó pillanatában, mikor nem 
ritkán egészen világos a fő, de se kéz, se nyelv nem 
mozoghat többé, fölötte kellemetlen érzés lehet, vég
akaratának el nem rendelése miatt övéit, barátait, 
vagy csak cselédjeit is minden ellátmány nélkül 
hátrahagyni. Ez okból mi alólirtak végakaratunkat 
jó eleve el fogjuk rendelni. Minthogy azonban alig 
lehet kellemesebb és nyugtatóbb érzés egy nemes 
keblü férfira nézve, mint annak biztos hiedelme, 
hogy azon honfitársainktól, kiket életünkben tisztel
tünk, becsültünk, holtunk után is hosszasabb ideig 
megemlegettetiink, s ily emlékezések alkalmával fel
hordott példáink után a jövő kor gyuladni fog nyom
dokink követésére ott, hol azok az erény ösvényét
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jelölék: ellenben ovakodásra s jobb út választására 
serkenteni ott, hol emberi gyarlóságunknál fogva 
az igazság körén kívül kalandozánk ; egyúttal ezen
nel azt is Ígérjük, hogy a pesti nemzeti casinó társa
ságának végrendelkezésünkben egy kis emlékjelet 
hagyandunk.“ *)

Eddigi aláírók az eredeti feljegyzés szerint: Szé
chenyi István**), BánfFyPál, Fáy András, Dercsényi 
Pál, Jankovich Antal, Orczy Lajos, Wenckheim Béla, 
Pregard János, Liptay, Szilassy József, Wesselényi 
Miklós, Jósika Miklós, Marczibányi Lajos, Desseffy

*) A végrendeleti aláírás szövege az 1854. jan u ár 26-iki 
közgyűlés határozatából kövotkezö záradékkal to ldato tt meg : 
„Az esetre, ha mi m egfeledkeznénk, ezen soraink á lta l a  ca- 
sinó-társaságot felhatalm azzuk arra , hogy örököseinket vagyo
núnkból valam ely alkalm as emléknek k iszo lgálta tására  felszó
líthassa.11

**) Gróf Széchenyi István  végrendeletileg egy díszes em. 
lék  serleget hagyományozott a  n. casinónak azon óhajtással^ 
hogy e serleg a legjobb m agyar borral töltve, emlékére éven
k én t ürittessék ki. Az 1864. évi jan u á r 30-án ta rto tt közgyűlés 
erre jegyzőkönyvi határozatkép mondotta k i : „hogy a  n. casinó 
e díszes m ívű serleget örök időkig oly becses kincse gyanánt 
örzendi, melyre, m int az egylet dicső nevű a lapitó jának vég ren ' 
deleti megemlékezésére, a  késő utódok is hálás kegyelettel fo g 
n a k  tek in ten i: továbbá, hogy e serleg legjobb m agyar borral 
tö ltv e , évenként a közgyűlés hetében tartandó  ünnepélyes la 
koma alkalm ával a dicsőült emlékére ürítendő.“ — Az első ü n 
nepélyes lakoma 1864. febr. 1-jén tarta to tt m eg ; a  serlegüri. 
tés előtt id. b. W einckheim  Béla mondott emlékbeszédet.
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Aurél *), Baldácsy Antal, Andrássy György, Be- 
nyovszky Péter, Waldstein János, D aruváry Janko- 
vics Izidor, Földváry Lajos, Földváry Antal, Niczky 
Sándor, Atzél József, Miller Antal, Orczy László, Pod- 
maniczky Lajos, Kendelény Károly, Festetics Vincze, 
Bohus János, Tasner Antal **), Rosti Albert, Szabó 
János,Szapáry Antal,Ürményi József, Beniczky Lajos; 
Farkas Gábor, Bezerédj István, Lángb Ignácz. ***)

Továbbá megemlítendő, hogy ekkorig a casinó 
házvételére aláirt 1200 frtnyi kölcsöneiket haláluk 
esetére az intézetnek engedték : Atzél Péter, Almásy 
György gr., Almásy Kálmán gr., Apponyi György gr., 
Bohus László, Csekonics János gr., Dessewffy Emil gr., 
Erdődy István gr., Erdődy Sándor gr., Festetics 
Ágoston gr., Festetics Dénes gr., Festetics György g r , 
Inkey József, jankovics László, Károlyi György gr., 
Károlyi István id. gr., Lamberg Rudolf gr., Németh 
Samu, Nádasdy Lipót gr., D’Orsay Emil gr., Pálffy Jó- 
zsef gr., Sándor Mór gr., Sina Simon b., SomssichPál, 
Teleki Sándor gr., Wenckheim Béla b.,W enckheim 
Budolf gr., W odianer Albert, W odianer Mór b, Zichy 
Bódog gr., Zichy Fel'encz gr., Zichy József ifj. gr., 
Zichy Paulai Ferencz gr., Zichy Victor gr.

*) Gróf Desewffy Aurél fönebbi Ígéretéről még több
évvel h a lá la  előtt elkészített végrendeletében megemlékezvén 
válogatott m unkákból álló könyvtárát a  nemzeti casinó e^yesü 
letének hagyom ányozta.

**) ***) Tasner A ntal és L ángh Ignácz u rak  a nemzeti
casinó könyvtárát több kö tet becses m unkával gyarapíto tták .



A NEMZETI CASINÓ

A L A P S Z A B Á L Y A I .

A casinó szabályai két részre oszlanak: a 1 k o- 
tó  s z a b á l y o k r a ,  melyek az intézetnek mintegy 
alapul szolgálván, az egész aláírás ideje alatt válto
zatlanul m egm aradnak: és r e n d e l e t e k r e ,  me
lyek az aláírás ideje alatt is időről időre a körülmé
nyekhez képest változhatnak.

I.

Alkotó szabályok.

í A nemzeti casinó a jó Ízlést, művelt s deli 
magaviseletet, józan és közhasznú elmélkedést, az ész 
tehetségeit s a közértelmességet kifejtő s nevelő inté
zet. E kellemes és csinos társalkodásnak szánt hely az
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egész egyesület sajátja; benne egy tag sem követel
het mások felett előjogot s kiváltságot.

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

3. A casinó tagjainak becsületes, nemes maga- 
viseletü férfiaknak kell lonniök.

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Szerencsejáték a casinóban tilos.
12. A casinó cselédeinek senki borravalót ne 

adjon. Mindezeknek elég fizetésök jár, úgy hogy a 
casinó tagjai minden efféle ajándéki alkalm atlansá
goktól mentek legyenek.

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

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

15. Azon esetben, ha az igazgatók, vagy vá-
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• lasztmányd tagok közül valamelyik kihalna, ta rtas
sák tüstént választmányi ülés és addig is, mig azt a 
közgyűlés helyben hagyná, vagy változtatná, nevez
tessék a kimúlt helyébe más tag.

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

17. Az olvasószobákban szerény és kímélő 
csend uralkodjék.

18. A casinó termében ebéd s vacsorán kivül 
semminemű vigalom egyes tag nevében fizetésért 
nem tartható ; hanem ilyen mindig az egyesület ne
vében mehet végbe, és a Budapesten tartózkodó min
den részesnek tudtára adatik.

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

20. Ha valamely tag a magaviselet ezen elvei 
ellen vétkeznék, melyek mellett ezen társaság tag 
ján ak  a 3-ik alkotó-szabály szerint felvétetett, s e 
miatt kirekesztése iránt a közgyűlésen inditvány té
tetnék, mely indítványt legalább 30 tagnak kell alá
írni s a közgyűlésen jelenlevő tagoknak ez egy eset
ben 2/3 “ad része határozott szótöbbségével kirekesz-

^  tetnék: ezen társaság tagja többé nem lehet; a vádló
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30 tag közt azonban, a szavazatok számításánál, csak 
a jelenlevők szavazata fog számíttatni, s ily indít
vány csak azon esetben vehető tanácskozás alá, ha 
a vádló 30 tagon kívül még más 60 tag van jelen a 
közgyűlésen.

A nemzeti casinó 1868. május 3-kán 
tartott rentlkiYÜli közgyűlésének hatá

rozatai.

A mai napig (május 3. bezárólag) megválasztó' t 
részvényesek ha tovább is az intézet tagjai kívánnak 
maradni, folyvást csak 63 ft évenkénti tagdíjt vagy 
egyszer mindenkorra 1200 ft váltságdíjt fizetnek, 
míg az újonan fölveendő tagok 100 ft évenkénti tag
díj vagy egyszer mindenkorra 2000 ft váltságdíj fize
tésére köteleztetnek.

A belépő uj tagok évenkénti díjának fizeté
sére nézve határoztato tt: hogy az év első negye
dében belépő tagok 100, — a második évnegyedben 
belépők 75, — a harmadik évnegyedben belépők 
50, — a negyedik évnegyedben belépők 25 ft tag- 
dijt fizetnek.



Határoztatok rovábbá: azon tekintetből, hogy 
íi hat evenkénti aláírási időszak végével ingadozóvá 
ne váljék a easinó tagjainak száma, a hat évenkénti 
aláirás megszüntetvén, az aláírás folytonos, s köte- 
lezőleg tart a tag belépési éve kezdetétől számitva 
hat évig.



II.

Re n d e l e t e k .

1. A casinó reggeli 8 órától másnap reggeli 5 
óráig nyitva áll ; könyvtára, újságai, billardjai, s 
ebédlője a tagok használatára szolgálnak, minden 
cselédje kész kívánságaikat teljesíteni.

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

3. Oly, hosszasb ideig Budapesten tartózkodó 
s több Ízben megjelenő bel- vagy külföldi, katona s 
polgári hivatalbeliek és miveit ifjak, kik noha nem 
függetlenek, de mégis elegendő jövedelemmel bírván, 
az ingyen bejárásra nem számolhatnak, a casinóba 
mint f o g l a l k o  z ó k  vétethetnek fel, minden 3 hó
napra 30 o. é. forintot fizetvén előre foglalványul. 
Három hónapnál kevesebb időre nem foglalkozhatni. 
A foglalkozók is szintúgy, mint a tagok, a casinónak 
minden javával élnek, kellemeiben részesülnek, kivé- 
vén, hogy a gyűlésekben szavazni, az intézetbe mást



04

'bevezetni, joguk nincs. A casinó színháza erkélyei 
is használhatják, erre azonban jegyet csak reggeli 
10 óra u t á n  válthatnak.

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

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

6. Taggá lenni, vagy az intézetet foglalkczókép 
több időre használni kívánók ebbeli szándékukat az 
igazgatók egyikének előterjesztik, ki is, m iután a 
beavatandó neve s kivánságának tárgya az ajánló ne
vével együtt 8 napig kitűnő helyen az iránta szük
séges értekezés végett kitéve volt, a legelső választ
mányi gyűlés t felőle értesiti, melynek ezen foglala
tosságra az igazgatón kívül legalább 14 tagból kell 
állania. A válasz ás szavazással határozandja el. v á j
jon a folyamodó a társaság kebelébe, mint tag, éven- 
kinti 100, (illetőleg 63) o. é. forint, vagy mint fog-



lalkozó, egy évnegyedre 30 o. é, ft. fizetés mellett fel
veendő-e? A bevett tagok, foglalkozók s vendégek, az 
őket ajánló tagokkal együtt, a megválasztáskor jegy
zőkönyvbe iktataudók.

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

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

7. Arra, hogy valaki a társaságba mint tag be- 
fogadtassék, a gyűlésen jelenlevő választmányi ta
goknak 2l3-a.d rész szótöbbsége szükséges.

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

CA SIXOKÖ NYY. &
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9. Vendéget a casinóba minden tag szabadon 
vezethet, feljegyezvén az e végre rendelt „Idegenek 
könyvébe44 mind a bevezető tag a bevezetés napjá
val saját nevét, mind a bevezetett vendég a magáét. 
Ily bevezetés mellett azonban csak 3 napig járha t az 
intézetbe. Ha tovább kívánja valaki a casinót ven
dégkép használni, az 5-ik pontban meghatározott di
jak a t tartozik fizetni.

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

b) Valamint a foglalkozók, úgy a megválasz
tott vendégek nevei is egy táblán, valamely kitűnő 
helyen kifüggesztve tartatnak, s mind e névlajstro
mokat, mind az „idegenek könyvét14 az igazgatóság 
és a jegyző hónaponként egyszer vagy többször á t
vizsgálván, szorosan ügyelend arra, hogy e tekintet
ben legkisebb visszaélés se történjék.

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

11. A választmány 53 tagból áll, k ik  között 3 
igazgató. Egyesületi jegyző ezentúl nem részvényes is 
lehet; ha mindazáltal a jegyző nem részvényes, ez 
esetben a választmányban szavazattal nem bír. Mind-
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ezek évenkint a januári közgyűlésben ekkép válasz
tatnak ú jra :

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

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

c) A szavazati ivek átnézése végett a jegyzőn 
kivül 7 tagból álló bizottmány neveztetik ki, kiket a 
közgyűlésnek ajánlás végett, hasonlólag a, választ
mány titkos szavazattal választ. A  bizottmányi tagok 
beesületök lekötése mellett nyilván fogadást tesznek 
hogy a közkivánságot igazán s részrehajlatlanul je
lölik k i : hogy azonban az ülé3 egyéb tanácskozásai 
bán részt vehessenek, csak délután fognak az ivek 
átnézéséhez, addig pedig a bizottmány az iveket ma
gában foglaló medenezét szekrénybe zárván, ennek 
kulcsát a bizottmány elnöke a maga s még 2 más bi
zottmányi tag pecsétjével lepecsételve magához veszi. 
A bizottmány úgy intézi.munkálódását, hogy azt, ha
csak lehetséges, egy Ízben elvégezze és minden sza
vazati ivet rögtön eléget.

5*
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d) Igazgatóságra adott szavazat azon esetre, ha 
valaki e re'szben a többséget el nem nyerné, választ
mányi tagságra is szól, kivévén, ha ugyanazon név 
egy ivén két külön minőségben egyszernél többször 
fordulna elő.

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

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

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

13. A közgyűléseken hozott rendeletek, vala
mint a számadások rövid kivonata is, részint hírla
pokban, részint az évenként kiadatni szokott casinó- 
könyvben közhirré tétetnek.

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

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

16. Ha cseléd-, rend- vagy alkalmaztatás ellen 
valakinek panasza van, jegyezze felá panaszkönyvbe, 
nevét is aláírván. A panaszkönyv minden választ
mányi ülésen megvizsgáltatván, a választmány a he
lyes panaszokat megszüntetni igyekszik, s ez iránt 
rendeléseit vagy észrevételeit a hajtott lapra irt pa
naszok mellé jegyezteti. Névtelen s honfi által idegen 
nyelven irt panaszokat az igazgató kitöröl.

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

18. A nemzeti casinó minden jelesb magyar 
m unkát a könyvtári bizottmány által tüstént megsze
rez ; szabadságában maradván azonban, minden vá
lasztm ányi tagnak az ülésben ez iránt előterjesztést 
tenni.

19. A  casinó vagyonáról két leltár vitetik, egyik 
mindig a kirendelő igazgató szállásán áll, másik a
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levéltárban, s az uj szerzemények ugyan egy nap be- 
iktatandók.

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

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

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

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

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

e) A leltár két példányába, a fennálló szabály 
szerint, minden uj szerzemény árával együtt be- 
irandó.

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

a) Engedjünk az elnöknek rendtartási hatalm at 
gyakorolni, s ha csendre csendít, vagy az előbb fel
állott beszélni akarót megnevezi, engedjük azt szólni 
s hallgassuk végig béketüréssel. Ha többen kívánnak 
szólni, ez oly sorban történjék, melyben magukat j e 
lenték, s az elnök által feljegyezvék.

b) Ne beszélgessünk suttomban. A mit mondani 
akarunk, mondjuk a közönségnek s ne szomszédaink-
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nak, s ha csakugyan szólni akarót valamire figyel
meztetni kívánjuk, tegyük ezt halkan.

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

d) A csengetést valamint a „h a 11 j u k “ felkiál
tást is vegyük rögtöni elnémulás jeléül.

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

f) Szólítsuk egymást a gyűlésben íg y : „ u r a 
im ,, vagy „ u r a k ! 8

g) A gyűlés tetmében gyűlés alatt senki se 
dohányozzék.

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

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



Az igazgatók jogai és kötelességei.

1. Ök hirdetik ki a választmány: ülések napjait.
2. A szakács és cselédek rendben tartása s ta

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

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

4. Megeshető zavar és rendetlenség elhárítása 
végett, az igazgatók közül a számadások és pénzzel 
bánás csupán egyre van b izva: hogy ezek folyamata 
felől mindenkor tiszta, és körülményes tudomása le
hessen. Ö hatalmazza meg a kifizetéseket; és ha eltá
voznék, a helyébe megbizandót a választmány hely-
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benhagyása mellett ő választja ki. Jelenleg gr. Szá
páry Antal ur fogadta el e megbizást.

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

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

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

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

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

10. A pénztárnoktöl minden közgyűlés előtt elő
kérik  számadásait s a gyülekezetei mind a begyült, 
mind a kiadott s fenmaradt pénz mennyisége, s mi- 
némüségéről élő szóval is tudósítván, a számadást 
minden ágazataiban és részleteiben több példányban 
a tagok között köröztetik.



11. A pénztári számadásokat vizsgáló bizottság, 
mely 1869-re b. Révay Simon elnöklete a la tt Föld- 
váry Albert, Gorove István, Havas Ignáczés Németh 
Lajos úrakból áll, egyszersmind költségvetö bizott- 
mánynyá alakul a három igazgató hozzájárultával; 
feladata: an.casinó remélhető évi jövedelmei-és k i
adásainak egybevetésével költségvetési tervet kidol
gozni, s a múlt évi számadásokhoz mellékelve terjesz
teni a közgyűlés elé, mely azt megvizsgálva, észre
vételeit s utasításait iránta kijelenti. Az ekként mega
lapított költségvetés aztán irányfonalul szolgál az 
igazgatóságnak, mely magát annak tételeihez alkal
mazni tartozik, s ha azokon mégis túl menni kénytele- 
nittetnék, a különbséget a számvizsgáló bizottmány
nak czimenkint felvilágositani köteles.

12. A casinónak folyamatban és tisztántartásá
ra, benne a csend s illendőségre ügyelnek, hogy az in
tézet mindig legjobb hírben maradjon. Ok emlékezte
tik ennélfogva a netalán feledékeny tagokat a köz
akarat határozta alapszabályok tiszteletére, ők hiv- 
já k  össze a választmányt, sőt ha szüksége lenne, az 
egész társaságot, annak meggátlására, ha valamely 
tag, foglalkozó, vendég vagy akárki a község méltó
ságát akármi módon megbántani, rendeleteit átalhág- 
ni, sőt az intézetet magáénak tekintvén, benne hatal
maskodni s ig y a  közegyességet háborgatni nem átal- 
laná, vagy pedig oly valaki találkoznék, ki a világ 
előtt hirét jellemét mocsokkal bélyegezni vagy
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mocskitani szenvedné, úgy hogy a társasag vele tá r
sasági közlekedését, a nélkül, hogy ezen szenny ma
gára is háramlanék, nem folytathatná : ilyes esetben 
a társaság nyugalmát, díszét s eddig erdemlett tisz
tasági fényét óvni köteleztetvén, az ily tagot az in
tézetből kimaradásra, mindazáltal kimélőleg,megké- 
rendik.
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A választmány jogai és kötelességei.

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

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

3. A választmány, dolgai folytatásában sem ön- 
kényleg, sem megállapított rend ellen semmit nem 
tehet, hanem munkálódásaiban a közgyűlés határo
zásaihoz szorosan ragaszkodva, az infézet javára 
czélzó szabályokat készitenci s végre is hajtand, azo
kat annak idején megvizsgálás és helybenhagyás vé
gett a következő közgyűlés elé terjesztvén.

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

5. A válaszmány ezen ülésekben minden czél- 
irányos s nem épen a közgyűlés jogai körébe tartozó
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tárgyat, mely ez intézet gyarapodását és virágzását 
előmozdítja, nemkülönben a netalán észrevett hibák- 
és hiányoknak, vagy az intézet folyamatát gátoló 
egyéb akadályoknak elhárítását, valamint pénzki
adásokat, a költségnek s számadásoknak szoros meg
vizsgálását munkába veszi, s az ezek iránt támadt 
kérdéseket fontos, velős és kimerített tanácskozás 
után a többség véleménye szerint eldönti.

6. Az igazgatók befolyása mellett a 'választ
m ány határozza el az intézet készpénzének a legbá- 
torságosabb helyre, mely mindenesetre ki nem haló 
test legyen, minden törvényes óvások melletti kamat
ra  adását.

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

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

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

10. Különösen iparkodni fog a választmány a 
tagok számát, leginkább jeles és kitűnő férfiakkal 
neveln i; minden akárm ely osztálybeli beavatandó 
uj tagnak az intézetbe való felvétele a már érintett 
mód szerint, az ő szavazásától függ.



NEMZETI CASINO
PÉNZTÁEI SZÁMADÁSÁNAK

K I V O N A T A
1869-dik évi január 1 -töl deczember 3 i-ig.





81

I .

J á r a n d ó s á g o k .

Az 1868-ik évi pénztárm aiadváuy

Külön 
f it  kr. 

15092 29

1843. n 1 » V r> r> 52 50

1844. „ 1 V r> n V ' 52 50

1845. n 1 r n » . 52 50

1816. n 1 V „ y> 52 50

1847. n 1 r> n » •» 52 50

1848. n 2 n r> n « 105 —

1849. n 3 n V n r> 157 50

1850. n 4 ?? n n rí 210 —

1854. n 1 „ n ' V) n 52 50

1855. n 1 5) j? n 7) 52 50

1856. 7) 1 5? » V n 52 50

1860. 7) 2 n 63 frtjával n 126 —

1861. » 3 V> r n n 189 -

1862. n 3 V n T) » 189 —

1863, )5 6 n . n >7 n 378 —

1864. )l 12 » n n n
756 —

1865. )) 27 V) r » 1701 —

186 6. » 12 n V V) 756 —

1867. n 29 n r> n 1827 —

1868 n 81 n n » n 5103 —

» n 1 ujtag után n » 75 —

Oldal 27137.29

CASINO KÖNYV.

Összesen 
frt k r
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Külön 
frt kr.

á tté t . 27.137„29
1869. évről 638 régi tag- u tán  63 frtj. 40194 —

„ „ 13 tavali u j tag
után  egy évre 100 „ 13oO —

„ „ 12 idei uj tag
u tán  egy évre 100 „ 1200 —

„ „ 26 idei uj tag
után  */4 évre 75 „ 1950 —

„ „ 6 idei uj tag
u tán  '/4 évre 25 „ í 50 — -

Orsz. gyűl. képv. 13 tagtól 50 frtjával 650 —
Oroz. gyűl. képv. évnegyedenként 15

f r t j á v a l .........................................  105 —
Foglalkozóktól.........................................  420 —
V e n d é g e k t ő l .........................................  60 —
L ak  és b o l tb é r e k b ő l ............................ 14,386 08
Házvételre tett befizetésekből . . . 35,800 —
Kamatok és részv. osztalékok . . 2,919 48
Színházi erkély u t á n ............................4,719 —
K ártyad ijakból......................................... 6,382 —
Rendkívüli bevételekből . . . .  1,093 15

Összes járandóság 138,466 —

-3*

Összesen 
frt kr.
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II.
B e v é t e l .

A . Rendes bevételeit.

A m últ 1868-ki pénztármaradv.
Az 1869. évi 638 rendes tag közöl 

547-en befizettek 63 írtjával . 
A tavai válasz to tt 13 tag  100 írtjával 
Az év folytán választott 12 uj tag

100 í r t j á v a l ............................
Az év 2-ik  negyed, vál. 25 tag 75 frtj. 
Az év 4-ik negyed, vál. 6 tag  25 frtj. 
Orsz. gyűl. képviselők 13-an 50 frtjáv. 

o » » évnegyed. 15 frtj.
Foglalkozók u t á n ..................................
V e n d é g e k t ő l .........................................
Lak- és boltbérekböl világítási díjjal

e g y ü t t ........................... ......  .
Házvételre a lá irt összegekből .
Kam at- és részvényosztalékokból . 
Színházi erkély után *) . . . .
Kártyadijakból s kijátszott kártyák

Külön 
frt kr.

15,092 29

34,461 —
1.300 —

1,200  —

1,875 — 
150 — 
650 — 
105 — 
360 — 

60 —

14,189 88
2.300 —
2,919 48
4,719 —
6,382 —

Összesen 
ír t kr.

85763 65
B . Rendi:

1854. évről tagdij hátralék
1855. „ „ -r,
1856. „ n „
1863. -

vilii bevételek.
52 50 
52 50 
52 50 
63 —

Oldai 220 50

*) Á színházi erkélyre kiadatván 6396 f r t ; a bevétel 1677 írttal 
pótoltatott.

6*
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1864. évről tagdíj há tra lék

E gy  uj tag  s/ 4 évre 
Különfélékből .

á tté t

1865. . . 163 —
1856. ?7 . . 189 —
1867. 504 —
1868. n . . 2,898 —

Külön 
frt kr. 

220 50 
100 —

75 — 
1,093 15

Összes bevétel

Összesen 
f r t  kr. 

85,763 65

5,242 65 

91,600 30
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III.
K i a d á s o k .

A . fíendes kiadásuk.

Kiilön
frt kr.

I .  Szállásbér ............................ 5,450 —
II. T iszti fizetések . . . . 1,670 —

III. Cselédfizetések . . . . 6,025 10
IV. Cselédek öltözete . . . . 2,160 04
V. Komornok apróbb házi kiadásai 286 96

VI. H irlapok s folyóiratok 2,113 98
VII. Könyvek s ezek bekötése 751 78

VIII. í r ó s z e r e k .................................. 220 —
IX. Nemzeti színház erkély s er-

k é l y n y i t ó n ö ........................... 6,396 —
X. Légszesz világitás . ^ 2,724 25

X I. O la jv i lá g i tá s ............................ 2,105 30
XII. Gyertya és borszesz . 837 65

X III Tűzifa és coaks . . . . 1,374 40
X IV . Vendéglős segélyzése . 2,000 —
XV. Terem pallók fényitése 360 —
XVI. Iparosok m unkabére . 5,659 89

XVII. K á r t y a v é t e l ............................ 3,006 79
XV III. A d ó ......................................... 2,559 58

XIX. H ázon fekvő toké tartóz, tö r
lesztése .................................. 10,500 —

X X . H ázon fekvő kamatokra . 182 51
XXI. H ázvételre befiz. összeg visszafiz. 1,200 —

X X II.“Házvételre befiz. összegektől
k a m a t ........................... ......  . 2,534 23

X X III. V e g y e s e k .................................. 1,014 17

. . . 61,132 63

«
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Külön Összesen 
frt kr. frt kr.

á tté t . . . 61,132 63

B . Beruházások.

M agyar vasúti kötelezvények, asztali
készülék, ezüst neműek sat. . 14,601 6*2

C. R en d k ívü li kiadások.

I. Hazai intézetek és czélokra . 10 —
II. Orvos és gyógyszerek . . . 243 50

III. Bélyeg,póstaköltség,törvénykezés 103 61
IV. N y o m ta tv á n y o k ...........................  296 60 713 71

Összes k iadás . . . .  76,447 96
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IY.

A z 1869. évi diczember 31-én m aradt hátralékok.

1842. évről 1

Kiilöu 
fit kr.

tagdíj után 52 Irt 50 krjával 52 50
1843. » 1 11 55 55 n 52 50
1844. » 1 rt 11 55 n 52 50
1845. „ 1 n n „ 51 52 50
1846. n 1 n n n n 52 50
1847. n 1 n n n n 52 50
1848. n 2

11 rt 7.) n 105 —
1849. V 3 r> V) 55 ii 157 50
1850. » 4 n 55 V) 55 210 —
1860. n 2 11 11 63 írtjával 126 -
1861. n 3 n V 11 n 189
1862. n 3 11 11 n n 189
1863. n 5 n n ii 55 315
1864. n 11 55 n rt n 656 —
1865.

51 24 n n n 55 1538 -
1866. n 9 n n 55 n 567 —
1867. .. 21 11 n 11 . 55 1323 —
1868. V 35 n V 11 2205 —
1869. n 91 régi tag  u tán  63 írtjával 5733 —
1869. n 1 Uj J? „ 75 n 75 —
Foglalkozó u tán 30 —
Lak és bolt bérekből 196 20
Házvételre a lá irt ös szegekből . 33500 —

Összesen 
írt kr.

A bátrai, összege 47,459 70
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Külön Összesen
frt kr. fit kr.

Az Összes bevételből, mely tesz 91,006 30

Levonván az ÖSSZeS klíldü-St}
mely t e s z ..................................  76,447 96

Az 1870-ik évre átviendő pénzma
radvány l e n n e ...........................  14,558 34

Azonban ebből leszámítandó egy, az 
1868-ki bevételek közé tév e
désből bevezett tagd íj . . 63 —

E  "szerint a  valóságos pénztárm arad. 14,495 34
És pedig a j készpénz és takar, pénzt.

könyvecskék . . . .  . 13,295 34
b ) lánezhidi kötelezv...............................  1,200 •—■___________

A házon fekvő tőketartozás még . . 2,100 —
Ezen tartozás s az azzal járó  kamatok a társaság ingó és 

ingatlan vagyona állal födözve vannak.
Pest, 1869. deez. 31.

Alulirtak a bevételi és kiadási tételeket a  nyugtákkal 
összehasonlítván és a készpénzt megszámlálván , a pénztárm a
radványt (az 1200 frt értékű hidkötelezvények betudásával) 
készpénzben s takarék-pénztári könyvekben 14,495 frt 3 í krral, s 
az egész számadást rendben s pénztárnok Stuller Ferencz urat 
fölmentendönek találtuk.

Kelt Pesten, jan u ár 21-én 1870.

14,495 34

Stuller Ferencz,
pénztárnok.

B. fíéva y  S im on , H avas Itjnácz,
vála8ztm. elnök. választm  ta g .

F öldvárg A lbert,
választm. tag .

Németh L ajos,
választm. tag.






