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A.

Albert Edward angol koronaörökös. 
Almásy Kálmán gr.
Ifj. Almásy Kálmán gr.
Almásy Pál.
Almásy Taszilo gr.
Alsace d Hennin lig.
Ambrózy Béla b.
Ambrózy Gyula b.
Ambrózy Lajos b.

10 Andrássy Aladár gr.
Andrássy Géza gr.
Andrássy Gyula gr.
Andrássy Manó gr.
Andrássy Tivadar gr.
Andreánszky István b.
Apponyi Antal gr.
Apponyi Albert gr.
Apponyi Géza gr.
Apponyi G yörgy gr.

20 Apponyi Kái’oly gr.
Apponyi Lajos gr.
Apponyi Sándor gr.
Asbóth Ede.
Atzél Béla b.
Atzél Lajos b.
Atzél Péter.

i



B.

Bakody Tivadar. 
Balassa István b. 
Ballagi Mór.

30 Balog Kálmán.
Baics Milos.
Baltazzi Aristid. 
Baltazzi Hector. 
Baltazzi Sándor. 
Bánffy Albert b. 
Bánffy Béla. gr.
Bánffy Dezső b. 
Bánffy György gr. 
Bánffy G yörgy b.

40 Bánffy Miklós gr. 
Bánliidy Albert b. 
Bánliidy Béla b.
Bánó József ifj.
Bánó József.
Bánó Zoltán.
Baranyai Pál. 
Batthyány Elemér gr. 
Batthyány Géza gr. 
Batthyány József gr. 

50 Batthyány Lajos gr.



Batthyány László id. f  
Batthyány László ifj. g: 
Batthyány Ödön gr. 
Bedekovics Kálmán. 
Bellegavde Ágost gr. 
Beniczky Adána. 
Beniczky Ferencz. 
Beniczky Gábor. 
Beniczky Géza.

60 Beniczky Gyula. 
Beöthy Ákos.
Beöthy Algernon. 
Beöthy Leó.
Berchtold Arthur gr. 
Berchtold László gr. 
Berchtold Ricliárd gr. 
Berczely Jenő.
Berónyi Ferencz gr. 
Beretvás Endre.

7 0 Bernáth Albert.
Bernátli Dezső. 
Bernrieder József.
Bcsán Nép! János b. 
Bethlen And, gr.
Bethlen Gábor gr. 
Bethlen József gr. 
Bethlen Károly í>t . 
Bethlen Márkus.



Bezerédj Elek.
80 Bezerédj Pál.

Bicskey Kálmán.
Biró Kálmán.
Bíró Lajos.
Bissingen Nándor gr, 
Bissingen Ernő gr. 
Bittó István.
BliiTiű'nlca Ferencz. 
Blaskovicli Albert. 
Blaskovicli Antal.

90 Blaskovicli Ernő. 
Blaskovicli István. 
Blaskovicli Miklós. 
Blasovics Károly. 
Bocskay Ignácz. 
Bogisicli Ijajos.
Bolius János.
Bolius László.
Bolius Zsigmond. 
Bolza József gr.

100 Bolza Péter gr. f
Bombelles Alajos gr. 
Bombelles Károly gr. 
Bokros Elek.
Bonelli Eduard. 
Boronkay Rudolf. 
Bossányi László.



Bottka Géza.
Bottka Béla. 
Brauneker Edgár b. 

110 Brauneker Lamoral b. 
Breuner Ágoston gr. 
Brunswick Géza gr. 
Brüll Miksa. 
Buschbacli Péter. 
Bujanovich Sándor.



Capdebo István. 
Chotek Ottó gr. 
Chotek Rudolf gr. 
Ciotta János.

120 Csáky Albin gr. 
Csáky Béla gr.
Csáky Gyula gr. 
Csáky László gr. 
Csapó Kálmán.
Csapó Vilmos. 
Csávosy Ignácz. 
Csekonics Endre gr. 
Csemeg’i Károly. 
Csernovics Arzén.

130 Czetwertinszky Boris 
Cséry Lajos.
Cséry Lajos ifj. 
Czebrián László gr. 
Cziráky Ant il gr. 
Cziráky Béla gr. 
Cziráky János gr. 
Cziráky János ifj". gr 
Czobel István.



13

D.

Damaszkin János.
140 Dániel Ernő.

í f e s m r
Décsy Mór.
Degenfeld Béla gr. 
Degenfeld Gusztáv gr. 
Degenfeld Imre gr. 
Degenfeld Sándor gr. 
Dessewfty Aurél gr. 
Dessewffy Ottó.
Dőry Lajos b.

150 Dőry Lajos.
Dőry Jenő.



14

E

Éber Nándor.
EdeísTieim Gyulay b. 
Edelsbacher Antal.
Elcz K ároly gr.
Eniicli Gusztáv.
Eötvös Loránd b. 
Erdödy Ferencz gr. 
Erdődy G yörgy g’r.

160 Erdődy Gyula gr. 
Erdődy István gr. 
Erdődy Károly gr. 
Erdődy Rudolf gr. 
Erdődy Sándor gr. f  
Erlanger Viktor b. 
Esterházy Andor gr. 
Esterházy Antal gr. 
Esterházy Béla gr. 
Esterházy Ferencz gr. 

170 Esterházy István gr. 
Esterházy László gr. 
Esterházy László gr. iíj. 
Esterházy Lajos hg.



Esterházy Max gr. 
Esterházy Mihály gr. 
Esterházy Miklós gr. id. 
Esterházy Miklós gr. ifj. 
Esterházy Miklós Ant, li 
Esterházy Miklós lig. 

180 Esterházy Mór gr. ifj. 
Esterházy Pál lig. if j. ' 
Esterházy Pál gr.
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F.

Fabiny Theofil.
Fack Károly.
Falk Miksa.
Farkas Géza.
Fáy Béla.
Fejérváry Géza b. 
Feridoun Bey.

190 Festetics Ágoston gr. 
Festetics Andor gr. 
Festetics Dénes gr. 
Festetics G yörgy gr. 
Festetics Gyula gr. 
Festetics Kálmán gr. 
Festetics Pál gr. 
Festetics Tasziló gr. 
Festetics Tasziló. gr. if] 
Festetics Vilmos gr. 

200 Fiátli Ferencz b.
Fiáth Pál b.
Fiáth Miklós b.
Forgách Antal gr. 
Forgách István gr. 
Forgách László gr.



Foi'g'ách Sándor gi 
Földváry István b. 
Földváry Lajos b. 
Földváry Lajos b. 

210 Földváry Miklós. 
Földváry Sándor.

C ASIN O -K Ö K YY .
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G.

Gáli József.
Gály Lajos.
Gárdos János.
Gencsy Béla,
Gerliczy Félix b. 
Ghyczy Béla.
Ghyczy Kálmán. 
Gorove Antal, f 

220 Gorove István, f  
Goszlin Andley. 
Gosztonyi Kálmán. 
Grabovszky Szilárd. 
Graef Ede.
Graefl József.
Graeíl Jenő.
Gromon Dezső.
Grosz Lajos.
György Endre.

230 Győry László gr.
Gyürky Ábrahám gr.
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H,

Hadik Béla gr.
Haimerle Henrik b. f  
Haiden Imre.
Hajós József.
Halász Gedeon.
Halasy Pál.
Hannoverai főh. Ernő Ágoston. 
Hammerstein Frigyes b.

240 Haris György.
Haris János.
Haris Sándor.
Harkányi Frigyes.
Harkányi János.
Harkányi József.
Harkányi Károly.
Havas Ignácz.
Haynald Lajos.
Hedry Ernő.

250 Herrich Károly.
Herring Ernő b.
Hirschler Ignácz.
Hohenlohe Constant hg. 
Ilollán Ernő.

2*



20

Höller István b. 
Horváth Boldizsár. 
Horváth János. 
Horváth Gyula. 
Hőtichard Koréi u-z. 

250 Hugonay Béla gr. 
Hiun'ady Arthur. 
Hunyady Imre gr.- 
Hunyady Kálmán gr. 
Hupf Ágoston.
Huszár Béla.
Huszár István.
Huszár Károly.
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I. J.

Ibrányi László.
Inkéy Béla.

260 Inkey István.
Inkey József.
Inkey Nándor b.
Inkey “Zsigmondi 
Ipolyi Arnold.
Ivánka Imre.
IvánkaLászló.
Ivánka Oszkár.
Ivánka Zsigmond.
Jakabffy István.

270 Jankovich Elemér.
Jankovich Gyula (somogyi). 
Jankovich Gyula.
Jankovich Gyula gr. 
Jankovich József.
Jankovich László. 

^Lekelfalusv Lalos. 
Jeszenszkylstv. b.
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Joannovicli György. 
Jókai Mór.

280 Jozsika János b. 
Just József ifj.
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K.

Kállay Benő. 
Kálnoky Dénes gr. 
Kárász Imre. 
Karátsonyi László. 
Karátsonyi Guido gr. 
Kármán Lajos. 
Károlyi Alajos gr. 
Károlyi Gábor gr.

290 Károlyi Gyula gr. 
ETarőlyTIstvairgT. f
Károlyi István gr. ifj. 
Károlyi László gr. 
Károlyi Sándor gr. 
Károlyi Tibor gr. 
Károlyi Victor gr. 
Kászonyi József. 
KiuítzGyuIa. ~
K égl György.

300 Kégl István.
Keglevich Béla gr. 
Keglevicli Béla gr. ifj. 
Keglevich István gr. 
Keglevich Gábor gr.



Kemény Kálmán b. 
Kempelen Iníre.
Kendeffy Árpád, f  
Kenessey Kálmán.
Kerkapoly Károly.

310 Ketzer Miklós.
Kimen Károly liédervári gr.- 
KTIeuvTTTüo^.
Kinszky Jenő gr.
Ivinazky Eugen gr. ifj. 
Kinszky TölfgT'gr'
Kiss Elemér.
Kiss Miklós (ittebei).
Kiss Miklós (ittebei) ifj.
Kiss Miklósjnemeskéri).

320 Klapka György." "
Kléh István.
Klobusiczky János.
Korányi Frigyes.
Ivorinszky Henr. g.
Korniss Emil gr.
Korniss Gáspár gr.
Kovács György.
Kovács József.
Kovács László.

330 Kovács Sebestyén Endre. 
Ivönigsegg Gusztáv gr.
Kövér János ifj.



Kövér Károly, f  
Kubicza Pál. 
Kubinyi Árpád. 
Kubinyi Bertalan. 
Kubinyi Miklós. 
Kund Béla.
Kund Jenő.

340 Kvassay Ede.
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L.

Laffert Antal b.
Láncy Béla,
Lamberg Rudolf gr. 
László László.
Latinovics Albin.
Lázár Jenő gr.
Lévay Henrik. 
Liechtenstein Frigyes hg. 
Liechtenstein János hg. 

350 . Lipovniczky Sándor. 
Liptliay Antal b.
Lipthay Béla b.
Lobkovicz Rezső hg. 
Lónyay Albert.
Lónyay Albert itj. 
Lónyay Béla gr.
Lónyay Gábor.
Lónyay János.
Lónyay Menyhért gr.

360 Losonczy Ödön. 
Luczenbaclier Pál. 
Luczenbacher Pál ifj.



Luka Gusztáv. 
Luka Lajos. 
Lukács Móricz, f  
Lumniczer Sándor. 
Lvka Döme.
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M.

Máday Izidor.
Madas Károly.

370 Magyar Imre.
Mailátli György.
Mailáth G yörgy ifj.
Mailátli István.
Majthényi Albert.
Majtliényi Bálint.
Majtliényi Béla b.
Majthényi Izidor b.
Majthényi Károly b. 
Majthényi László b. id. f  

380 Majthényi László b. legifj. 
Majthényi Lászlób. ifj. (tompái) 
Majthényi Ottó b.
Majthényi Rudolf 
Mandello Vilmos.
Matkovics István. 
Markusovszky József 
Mayer Artúr.
Mayer Henrik.
Mednyányszky Dénes b.

390 Mérey Gyula.



Mészáros Károly. 
Mesznil Viktor b. 
Mihalovics Károly. 
Mihalovics János. 
Mihalovics Ödön. 
Migazzi Vilmos gr. 
Miske Imre b. 
Mitrovszky Wladimir 
Mocsonyi Antal.

400 Mocsonyi György. 
Mocsonyi Jenő. 
Mocsonyi Sándor. 
Mocsonyi Zenő. 
Molnár Aladár, f  
Montenuovo Aladár h 
Móricz Pál.
Moskovicz Géza. 
Muslay Sándor. 
Mtthlfeld N.



410 Nádasdy Ferencz ifj. 
Nagy József (bükki.) 
Nákó Kálmán gr. 
Nákó Sándor gr. 
Návay Lajos.
Nemes Vincze gr. 
Nemeshegyi József. 
Neppel Ferencz. 
Neskovics Döme. 
Nikolics Fedor b. 

420 Nopcsa Ferencz b. 
Nyáry Adolf b. 
Nyáry Béla b.
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0.

Ocskay István. 
Odescalclii Géza lig. 
Odescalchi Gyula lig. 
O’Donell Henrik gr. 
Okolicsányi Antal. 
Okolicsányi Sándor. 
Orczy Andor b.

430 Orczy Béla b.
Orczy Elek b.
Ordódy Pál. 
d’Orsai Emil gr.



32

P.

Pajthényi Sándor.
Pálffy János gr.
Pálffy Mór gr. 
Pallavicini Ede őrgr. 
Pallavicini Hipp. őrgr. 
Pallavicini Sándor őrgr. 

440 Pallavicini Zsigm. őrgr. 
Paar Ede gr.
Patay Ferencz.
Patay Gyula 
Patay Sámuel. 
Patrubány Gergely. 
Pázmándy Béla. 
Pázmándy Dénes. 
Pázmándy Géza.
Pécby Andor.

450 Péchy Manó gr.
Pécliy Tamás. 
Pejacsevicli Arthur. 
Pejacsevich János gr. id. 
Pejacsevicli László gr. 
Pejacsevicli Márk gr. 
Pejacsevicli Miklós gr.



Pejaesevicli Pál gr. 
Pejacsevicli Péter gr. 
Pejaesevicli Tivadar gr. 

460 Perczel Béla.
Perényi Zsigmond b. 
Pergen Antal gr.
Phipps N.
Piret Béla b.
Placliy Tamás. 
Podmaniczky Frigyes b. 
Podmaniczky Géza b. 
Podmaniczky Levente b. 
Pompéry János.

47 0 Prandau Gusztáv b. 
Prileszky Tádé.
Prónay Dezső b.
Prónay Gábor.
Prónay József.
Pulay Kornél.
Pulszky Ágoston. 
Pnlszky Ferencz. 
Pulszky Géza.

CASINO-KÖNYV.
I
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R.

Ráday Gedeon gr. ifj. 
480 Káth Károly.

Radó Kálmán. 
Radvánszky Antal b. 
Radvánszky Béla b. 
Radvánszky Géza b. 
Radvánszky János b. 
Radvánszky Károly. 
Reisz Szilárd. 
Rakóvszky Géza. 
Rakóvszky István. 

490 Raucli Levin b.
Rédl Béla b.
Rédl Lajos b.
Reinitz József.
Révay Ferencz b. 
Révay Gyula b. 
Rogendorf Róbert gr. 
Rohonczy Gedeon. 
Rónay Béla. f  
Rónay Lajos.



500 Rothfeld Soma.
Rock Szilárd.
Rubido Rezső.
Rudics József, b. itj. 
Rudnyánszky Ferencz.
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Sághy Gyula. 
Salamon Aladár. 
Salamon Géza.
Samon Tivadar.
Sál vilii Lajos.

510 Samassa József. 
Sárkány József. 
Sárközy Aurél. 
Scitóvszky János. 
Schey Frigyes 1). f  
Sclimiedegg János gr. 
Schönborn Ervin gr. 
Sclilauch Lőrincz. 
Schmausz Endre. 
Scliuster Constantán. 

520 Sebestyén Géza. 
Secicus N.
Sembery István. 
Sennyey Lajos b.



Sennyey Pál b. 
Serényi László gr. 
Simoncsics János. 
Simonyi Dénes. 
Simonyi Lajos b. 
Smaíc Bertalan b.

530 Smittmer Adolf. 
Somogyi János gr. 
Somoskeőy Antal. 
Sornssich Iván gr. 
Somssicli Pál. 
Sornssich Vikt. gr. 
Springer Gusztáv b. 
Steiger Gyula, 
Stein-Altenstein b. 
Stubenberg József gr. 

540 Szabó Imre.
Szabó József.
Szabó Miklós.
Szalay Péter.
Szápáry Antal gr. 
Szápáry Géza gr. 
Szápáry Gyula gr. 
Szápáry István gr. 
Szápáry Iván gr. 
Szápáry László gr. 

550 Széchen Antal gr. 
Széchenyi Béla gr.
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Széchenyi Dénes gr. 
Széchenyi Ferencz gr. 
Széchenyi Gyula gr. 
Széchenyi Imre gr. 
Széchenyi Kálmán gr. 
Széchenyi Ödön gr. 
Széchenyi Pál gr. 
Szegedi György.

560 Széher Mihály.
Széli Kálmán.
Széli Kristóf.
Szemere Emil.
Szemere Miklós. 
Szemere Ödön.
Szende Béla.
Szenti vány i Oszkár. 
Szentkirályi Albert. 
Szilágyi Dezső.

57 0 Szilassy Aladár. 
Szh’may Ödön. 
Szitányi Adolf. 
Szitányi Bernát. 
Szitányi Izidor. 
Szitányi Károly. 
Szitányi Ödön.
Szlávy József.
Szlávy Olivér. 
Szögyényi László í<1.



Szügyényi László ilj. 
Sztankovánszky János. 
Sztáray Antal gr. 
Sztáray János gr.



40

T.

Takácsy Miklós.
Takácsy Sándor.
Tallián Sándor.
Taxis Egon Lg.
Teleki Domonkos gr. ifj.
Teleki Ede gr.

590 Teleki Géza gr. id.
Teleki Géza gr. ifj.
Teleki Gyula gr.
Teleki József gr.
Teleki Károly gr.
Teleki Sámuel gr. id.
Teleki Sámuel gr. ifj.
Télfy Iván.
Térey Pál.
Theisz Elek.

600 Than Káról}'.
Tihanyi Ferencz.
Tisza Kálmán.
Tisza Lajos.
Tisza László.
Tolnay Lajos.
Tomcsánvi Károlv.«/ *•



41

Tomcsányi László.
Tóth Lörincz.
Tóth Vilmos.

610 Tölgyesy Sándor. •
Török Bálint gr.
Török József gr.
Török László gr. 
Trautenberg Frigyes b. 
Trautmansdorf Nándor gr. 
Tréfort Ágost.
Ttirr István.
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U.

Ugrón Ákos.
Ugrón Gábor.

620 Ulmann Sándor. 
Ujfalussi Miklós. 
Újliázy József, f  
Uray Kálmán b. 
Urbán Andor. 
Üchtritz Zsigmond b. 
Ürményi Miksa. 
Ürményi Pál.
Uzovics Pál.
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Vámbéry Ármin. 
630 Várady Károly. 

D’ Yaux N.
Y ay Aladár b. 
Yay Béla b.
Y ay Dénes b. 
Y ay Lajos b.
Yay Miklós b. 
Vay Tibor gr. 
Yay Sándor 1). 
Yégli Aurél.

640 Vetsera Albin b. 
Vécsey József b. 
Vécsey Miklós b. 
A^écsey Tamás b. 
Vermes Gábor. 
Vigyázó Sándor. 
Vizsolyi Ákos. 
Vizsolyi Gusztáv. 
Vojnesko Jenő. 
Vojnics Jakab. 

650 Vojkffy János gr. 
Volger ezredes. 
Vörös Kálmán. 
Vörösmarty Béla.

V .
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W.

Wagner János. 
Wahrmann Mór.
Wass Jenő gr.
Weisz Bernát Ferencz. 
Wenckheim Frigyes gr. 
Wenckheim József b. 

660 Wenckheim Károly gr. 
Wenckheim Rudolf gr. 
Wenckheim Viktor b. 
Wenczel Gusztáv. 
Wilczek Heinr. gr. 
Windischgrátz Lajos hg. 
Wodianer Albert b. 
Wodianer Albert. 
AVodianer Béla. 
Wodianer Móricz b.



z.

670 Zámory Kálmán.
Zarine Sergius.
Zelenszky Róbert gr. 
Zichy Antal gr.
Zichy Antal.
Zichy Ágost gr.
Zichy Béla gr.
Zichy Bódog gr.
Zichy Edmund gr.
Zichy Ferdinánd gr.

680 Zichy Gréza gr.
Zichy Ferencz gr.
Zichy Ferr. Manó gr. ifj. 
Zichy Henrik gr.
Zichy István.
Zichy János gr. (ujfalusi.) 
Zichy János gr. (lánghi.) 
Zichy János gr. (somogyi,) 
Zichy Jenő gr.
Zichy József gr. id.

690 Zichy József gr. ifj.
Zichy Lajos gr.
Zichy Ödön gr.



Zichy Paulai Ferencz gr. 
Zichy Rudolf gr.
Zichy Sándor gr. f  
Zichy Tivadar gr. 
Zmeskál Kálmán.
Zoltán Béla, f  
Zsivora György.
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I G A Z G A T Ó K
1881-ben:

Andrássy Gyula gr. 
Dessewffy Aurél gr. 
Károlyi István g’r.



48

V Á L A S Z T M Á N Y I  T A G O K
1881-ben:

Almásy Kálmán ifj. 
Andrássy Aladár gr. 
Apponyi Albert gr. 
Batthyány Elemér gr. 
Beniczky Ferencz.
Beöthy Ákos.
Beretvás Endre.
Bittó István.
Blaskovics Ernő.
Blaskovics Miklós.
Bossányi László.
Csáky László gr.
Csekonics Endre gr.r ' O
Éber Nándor.
Fabinyi Theofil.
Farkas Géza.
Fejérváry Géza b.
Festeti eh György gr. 
Földváry Miklós.
Havas Ignácz.
Hunyady Imre gr.
Károlyi Gyula gr.
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Károlyi Tibor gr. 
Karácsonyi Guidó gr. 
Lipthay Béla b.
Mailáth György.
Mesznil Viktor b. 
Mocsonyi Sándor. 
Nádasdy Ferencz gr. 
Odescalchi Gyula hg. 
Podmaniczky Frigyes b. 
Pajtényi Sándor.
Péchy Manó gr. 
Radvánszky Géza b. 
Simonyi Lajos b. 
Szitányi Bernát.
Sztáray János gr. 
Szápáry Antal gr. 
Szápáry Gyula gr. 
Széber Mihály.
Szabó Miklós.
Szlávy József.
Teleky Domonkos gr. 
Teleky Ede gr.
Tisza Kálmán.
Tisza Lajos.
Uchtritz Zsigmond b. 
Wenckheim Rudolf gr. 
Zichy Pál gr.
Zsivora György.

CASIXO-KÖNYV.
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P Ó T T A G O K :

Bogisich Lajos.
Majthényi László b. id.
Majthényi László b. ifj.
Perezel Béla.
Prónay József.«/
Széchenyi Béla gr.

Jegyző pénztárnok: Menyhárt Antal.
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1881-b en  elhunytak:

Bolza Péter gr. 
Batthyány László gr. 
Erdődy Sándor gr. 
Földváry Lajos b. id. 
Gorove Antal.
Gorove István. 
Haymerle Henrik b. 
Károlyi István gr. id. 
Kövér Károly. 
Kendeffy Árpád. 
Lukács* Móricz. 
Majthényi László b. id. 
Molnár Aladár.
Rónay Béla.
Schey Frigyes b. 
Ujházy József.
Zoltán Béla.

t 4*





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

ALAPSZABÁLYAI.





I. FEJEZET,

Az egyesület czéljárót.

A nemzeti Casino halhatatlan emlékű 
hazánkfia: gróf Széchenyi István által 1827. 
évben oly czélból alkotott egyesület, hogy 
a hazai társadalmi életnek központját ké
pezze. Mint ilyen, a nemzeti Casino nem 
egyedül a társadalmi tisztességes élvezetek 
gyülhelye, de egyszersmind a műveltség, 
közhasznú elmélkedés és eszmecserének 
előmozdítására szolgál, testületi működése 
köréből azonban ki van zárva minden poli' 
tikai jellegű tevékenység.

2- §■
Helyiségeiben tilos minden szerencse- 

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

4-'.§.
A nemzeti Casino jövedelmei minde

nekelőtt saját helyiségeinek felszerelése és 
berendezésére fordítandók. Ennélfogva a 
Casino a tulajdonát képező ingatlan va- 
gyonán fekvő terhek teljes törlesztése előtt 
más intézetnek, vagy bármi más czélra 
semmiféle segély-adományt vagy kölcsönt 
nem nyújthat. Kivételt képez mindazon
által a budapesti lovar-egylet, melynek, 
mint ugyancsak felejthetlen emlékű gróf 
Széchenyi István által alapított társ-inté
zetnek, a nemzeti Casino a közgyűlés által 
évenkint megállapítandó verseny-dijat tűz 
ki mindaddig, mig évi jövedelmei meg’felelő 
felesleget mutatnak ki. Mily versenyre for- 
dittassék a díj, a lovar-egylet igazgatójára 
bízza.

3. §.
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A t a g o k r ó l .

5. §.
A nemzeti Casino tagja lehet minden 

tisztességes, müveit magaviselet!!, feddhet- 
len jellemű önálló férfi, ha casinoi tagul az 
alább meghatározott módon: a szükséges 
szavazattöbbséggel felvétetik. Politikai párt- 
szinezet és osztály-különbség a tagok fel
vételénél vagy kirekesztésénél mérvadóo  */
nem lehet.

6 . §.

A  foglalkozó tagság jövőre megszüli- 
tettetik. Az eddigi foglalkozók rendes ta
gokul, az e czélra nézve megállapított jogok 
és kötelezettségek mellett, felvétetnek, ha 
ebbeli kívánságukat kinyilatkoztatják.

■ 7. §.

A felvételhez egy casinoi tag ajánlata 
szükséges oly módon, hogy az ajánlott 
neve, állása és lakása az ajánló tag által 
az e czélra szolgáló táblára a választást 
megelőzőleg legalább 8 napon át kifiig-

II. FEJEZET.



gesztve legyen. Az ajánlottnak megenged
tetik, hogy a Casinót 8 napon át mint ven
dég látogathassa, köteles magát azonban 
az igazgatóságnál bemutatni.

8. §.
A felvétel a választmány áltál, titkos 

szavazás utján, legalább egy igazgató és 15 
választmányi tag részvétele mellett, 2/g-ad 
szavazat-többséggel történik.

9-§-
A felvételről a felvett új tagot az egy

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

10 . §.

A felvételre szükséges szavazat-több
séget el nem nyert ajánlott felvétel végett 
a jövő év folytán még egyszer ajánlható. 
Ily esetben azonban, midőn egy a megelőző 
évben már ajánlott, de akkor a megválasz
tásra szükséges 2/3-ad szótöbbséget el nem



nyert egyén fölött történik szavazás, az 
igazgatón kivíil legalább 30 tagnak rész
vétele szükséges.

11. §•

A folyó évi márczius 1-től felvett ca
sino i tag kötelezi magát a felvételtől szá- 
mitva 6 éven át 120 forint tagdíjat befizetni 
a Casino pénztárába; és pedig a belépő új 
tagok a felvétel első évében olyformán 
liogy az év első negyedében felvettnek ez 
évre eső tagdíj fejében 120, a második ne
gyedben felvettek 90, a 3-ik negyedben 
felvettek 00, a 4-ik negyedben belépett 
tagok pedig 30 forintot fizetni kötelesek.

E kötelezettség a hat év lejártával 
megújitható vagy életfogytiglan elvállal
ható, végre azonban 2400 frt lefizetésével 
egyszer-mindenkorra megváltható.

12. §.

A Casino 1868. május 3-áig bezárólag 
felvett tagjainak azon joga, hogy 63 frt 
évi tagdíjat fizetnek, vagy azt egyszer- 
mindenkorra 1200 frt lefizetésével meg
válthatják, tovább is változatlanul fentar- 
tatik. Azokra nézve pedig, kik annál ke-
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sőbb, de az 1881. évi február 28-áig vétettek 
fel, kimondatik, liogy ezentúl is 100 forintot 
fognak fizetni s kötelezettségüket 2000 frt 
lefizetése mellett egyszer-mindenkorra ezen
túl is megválthatják.

13. §.
Minden tag köteles egész évi tagdíját 

Budapesten a nemzeti Casino pénztárnoká
nál egyszerre lefizetni és pedig a Buda
pesten lakó tagok az év első három, a 
Budapesten kívül lakók pedig az év első 
hat hónapja alatt. Azon évre, melyben a 
részvényes meghalt, örökösei a tagdíjat 
fizetni kötelesek.

14. §.

Casino-tagokul felvett országgyűlési 
képviselők, államhivatalnokok, a csász. és 
kir. közös hadsereg' és m ajv. kir. honvéd-Ö O J
ség tisztjei, nemkülönben a külhatalmak 
képviseletéhez tartozó egyének nevezett 
állásuk megszűntével, illetőleg Budapestről 
való áthelyeztetéstikkel, kívánságukra az 
egyletből kilépetteknek tekintetnek és a 
kilépésüket követő évekre a tagdíj fizetés 
kötelezettsége alól felmentetnek.
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15. §.
Minden tagnak joga van tisztességes 

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

16. §.
Valamely casinói tagnak kirekesztése 

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

III. FEJEZET.

A vendégekről és vendégtagokról.

17. §.
A magyar állam lakója csakis rendes 

tagul vehető fel. Megengedtetik azonban, 
hogy valamely tag által (ha különben a 
casinói tagságra megkivántató kellékekkel 
bír) vendégül 3 napra bevezettethessék. 
E bevezetés egy év folytán csak egyszer 
történhetik.



Külföldi és ő Felsége másik államá
nak polgára vendégképpen a Casinóba bár
mely tag által egy napra bevezethető. Meg
hosszabbítható e bevezetés az igazgatóság 
által, de csak is további két napra. ,

Ha mindazáltal az illető tovább kí
vánná a Casinót látogatni, köteles az igaz
gatóságtól erre engedélyt kieszközölni és 
egy hóra szóló vendég-jegyet 15 írttal vál
tani. Egy hónapon túl terjedő időtartamra 
a vendég-jegy csak a választmány által, és 
pedig legalább egy igazgató és 5 tagból 
álló választmányi ülésben, golyó vetés 
utján, 2/3-ad szavazattöbbséggel hosszabbít
ható még. Ily  meghosszabbítás azonban 6 
hónapnál tovább nem terjedhet, és köteles 
a vendég-tag a meghosszabbitás tartama 
alatt liavonkint előre fizetendő 15 írttal 
vendég-jegyet váltani.

19. §.
A vendégek a Casino-egylet által 

nyújtott minden élvezetben részesülnek, a 
casinoi szinház-j egyek használhatásának 
kivételével.

18. §.



A k ö z g y ű l é s r ő l .

20 . §.
Közgyűlés évenként minden január 

liavának utolsó vasárnapján, délelőtt 11 
órakor tartatik. A  közgyűlés napja hír
lapok utján eleve közhírré teendő és a ta
goknak az igazgatóság és választmány meg
választásához szükségelt szavazati ívek a 
közgyűlés előtt megküldendők.

21. §.

A rendes évi közgyűlésen kiv ül sürgős 
esetekben rendkívüli közgyűlést a választ
mány hivhat össze. Összehívandó a rend
kívüli közgyűlés akkor is, ha ez iránt leg
alább 30 tag a választmányhoz írásban 
foglalt indítványt ad be.

A  rendkívüli közgyűlés határnapjáról 
a tagok külön meghívók utján értesitendők.

2 2 . §.

Közgyűlésen szavazat-joggal csak a 
rendes tagok bírnak.
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IV. FEJEZET.



A közgyűlés tárgyai.

23. §.

A közgyűlés elnökének rendszerint 
közfelkiáltás utján való megválasztása.

24. §.

Az igazgatók és választmányi tagok 
megválasztása, a szavazati ivek beszedésére 
és illetőleg átvételére eleve megválasztott 
bizottság elnökének személyes átadása vagy 
posta utján való beküldése által a házsza
bályok 13. §-ának értelmében gyakorolható.

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

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

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

A választmányi tagokul megválasztott 
50 egyén után a legtöbb szavazatot nyert 
6 egyén póttagul megválasztottnak tekin- 
tettetik.

25. §.

Az igazgatóságnak és választmánynak 
az intézet állapotáról szóló jelentése és 
ezzel kapcsolatosan a számadások felül
vizsgálásáról szóló bizottságnak jóváhagyás 
végett tett előterjesztése ;

26. §.

a költség-előirányzat megállapitása;
CASINO-KÖXYV.
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27. §.
a Casino fejlődésére és gyarapítására 

vonatkozó, nemkülönben az alapszabályok 
megváltoztatását ezélzó indítványok. Végre

28. §. '
a sorrend kimentésével elnapolandó 

közgyűlés folytatásakor a jegyzőkönyv és 
a szavazatszedő bizottság munkálatának 
hitelesítése és a szavazás eredményének ki
hirdetése.

29. §.
A. közgyűlés, a vélemények szétágazása 

esetén határozatait, a házszabályokban 
részletesen körülirt módon, a megjelent 
tagok általános szavazattöbbségével hozza, 
a mennyiben ez alapszabályok kivételt nem 
szabnak (lásd zárhatározatok). Az ily m ó
don hozott és az elnök* által kihirdetett ha
tározatok a meg nem jelent tagokra nézve 
is feltétlenül lekötelezők.

30. §.
A közgyűlések határozatai a Casino 

évkönyvében, esetleg a hírlapokban is köz
hírré teendők.
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Y. FEJEZET.

A z  i g a z g a t ó s á g r ó l .

81. §.
Az igazgatóság a közgyűlés által éven

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

Az igazgatók az egyletet bíróságok és 
hatóságok előtt, és magánosok irányában 
képviselik.

33. §.
Végrehajtják a közgyűlés és választ

mány minden határozatát.

34. §.
A választmányi üléseken ülési és sza

vazati joggal bírnak.

35. §.
A  Casíno-egyletet kötelező minden jo g 

ügyletét, a választmány jóváhagyása után, 
az egylet nevében ők kötnek meg és min
den okiratot ők irnak alá együttesen.
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36. §.
Köteles az igazgatóság minden felme

rülő panaszt megvizsgálni és annak orvos
lása iránt lehetőleg intézkedni: különösen 
pedig a rend fentartására ügyelni; e vég
ből az igazgatóságnak nem csak joga, de 
kötelessége is a tagokat általuk netalán 
elkövetett rendellenességekre figyelmez
tetni.

37. §.
A folyó ügyek közvetlen vezetésével, 

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

38. §,
aj Ezen intéző-igazgató, a választmány 

által meghatározott járandóságok mellett, 
saját felelősségére felfogadja és elbocsátja 
a vendéglőst és a szolga-személyzetet.

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

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

c) Utalványoz az előirányzat korlátain 
belül minden kiadást, bármely összeg ere
jéig, 300 frt erejéig pedig, az előirányzat 
határain túl is, saját felelősségére utalvá
nyozhat.

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

e) Intézkedik a közgyűlési határozatok 
és az egyleti tagokat érdeklő egyéb intéz
kedéseknek hírlapok utján közhírré tétele, 
valamint az évkönyv szerkesztése és ki
adása iránt.
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f) Kitűzi és egybehívja a választmányi 
üléseket.

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

VI. FEJEZET.

A v á l a s z t m á n y r ó l .

39. §.
A választmány üléseiben az egyes 

választmányi tagok minden ülésre nézve, 
egymást betü-sorrend szerint felváltva el
nökölnek.

40. §.
Szavazattal biró tagjai az egylet három 

igazgatója és az 50 választmányi tag.

41. §.
Ülései a Casino tagjai számára nyil

vánosak.
42. §.

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

a 10. §. értelmében másodszori választás
nak van helye, egy a megelőző évben 2/3 sza
vazat-többséget nem nyert ajánlott felett 
30 tagnak jelenléte és szavazata szükséges.

43. §.
A  hivatalnoki személyzet kinevezése 

és elbocsátása iránt rendelkezik.

44. §.
Meghatározza a hivatalnoki, valamint 

a szolga-személyzet fizetését és a vendéglős 
járandóságát.

45. §.
Felügyel és ellenőrködik a folyó ügyek 

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

46. §.

Minden kiadás iránt határoz.
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47. §.

Valamely tagnak kétségtelenné vált 
fizetési képtelensége esetében tagsági jogá 
nak felfüggesztése iránt határoz.

48. §.

Elébe térj esztendők helybenhagyás 
végett az egyletet kötelező jelzálogi vagy 
e g y  elm enni kölcsönök felvételére és tör
lesztésére, valamint a beruházások és átala
kításokra vonatkozó minden jogügyletek 
és azokról kötendő szei’ződések.

49. §.

Az egylet készpénzbeli vagyonának 
biztos és jövedelmező elhelyezése felett, az 
igazgatóság javaslata alapján, határoz.

50. §.

Különös hatásköréhez tartozik az egy
leti házszabályok és házrend alkotása, eset
leg módosítása, egyátalában minden oly 
ügybeni intézkedés, mely ezen alapszabá
lyok értelmében, a közgyűlésnek vagy az 
igazgatóságnak fenn nem tartatott.
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A  választmány határoz új tagok és 
vendég-tagok felvétele felett, az ezen alap
szabályokban kimondott alapelvek szem 
előtt tartásával.

51. §.

Különösen fentartatik a választmány
nak a tagok kirekesztése iránt a 16-ik §. 
értelmében előterjesztett inditványok tár
gyalása.

A  határozat hozatik: beható tanácsko
zás és szükség esetén a tényállásnak egy e 
czélra különösen kijelölt küldöttség által 
előzetesen történt kiderítése után, legalább 
egy igazgató és rendszerint 30 tag jelenléte 
és szavazása mellett titkos golyóvetés ut
ján. A mennyiben azonban az egybehívott 
ülésre a tagok az előirt számban meg nem 
jelennének, az újabban szabályszerűen egy
behívandó ülésnél a kirekesztés kérdésében 
érvényes határozathozatalra egy igazgatón 
kívül 20 tag jelenléte és szavazása elég
séges. A kirekesztéshez mindkét esetben a 
szavazatok % -da mulhatatlanúl szükséges, 
ellenkező esetben az indítvány elejtetik s 
mint ilyen, a jegyzőkönyvbe fel nem vé
tetik.



-s.-.;- >•,- . >V ,. . ,y .í- .-T  r fr, v  ;'

74

53. §.
A  választmány üléseinek jegyzőköny

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

VII. FEJEZET.

Z á r h a t á r o z a t o k .

54. §,
A  nemzeti Casino nem bizonyos idő

tartamhoz kötött, hanem folyton fennálló 
egyesület.

55. §.

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

Az elkerülhetlenné vált feloszlatás, 
valamint az egyleti vagyonnak a kitűzött 
czélra leendő átadása iránt a közgyűlés 
határoz. E határozat érvényességéhez szük
séges, hogy az a különösen meghivandó 
összes tagok legalább 2/3-dának részvétele 
mellett 9/ i0-ed szótöbbséggel hozassák.



HÁZSZABÁLYOK.

I. FEJEZET.

A k ö z g y ű l é s r ő l .

1. §•
A közgyűlés vezetése, a szólási és 

tanácskozási rend fentartása az elnököt 
illeti.

2- §•
A szólásra jelentkezők neveit a jegyző 

irja fel és kiki csak ezen feljegyzés sor
rendje szerint szólhat a tárgyhoz.

3. §■
Közgyűléseken a szavazás — a meny

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

Az elnök rendszerint nem szavaz, a 
szavazatok egyenlősége esetére azonban 
döntő szavazattal bir.

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

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

6. §•
A közgyűlés határnapja, a napi lapok 

utján,legalább 8 nappal előbb közzéteendő, 
a casinói tagok pedig külön meghívók ut
ján is értesitendők.
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A v á l a s z t m á n y r ó l .

?■§•
A választmány az alapszabályokban 

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

8. §.

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

9. §.
Az ülések napjáról a választmányi 

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

10. §.
A választmány üléseinek jegyzőköny

veit s végzéseit az egyleti jegyző szerkeszti

II. FEJEZET.



s hitelesítés végett a legközelebbi ülésnek 
bemutatja, s egyáltalában a választmány 
és igazgatóság által reábizott írásbeli teen
dőket a vett utasítás értelmében végezni 
köteles.

Az egylet hivatalnokai a Casino-egy- 
letliez nem tartozó egyének sorából is ki
nevezhetek.

11. §.

A választmány, a közgyűlést megelőző 
ülésben, az egyleti tagok sorából a követ
kező bizottságot választja és azokat jóvá
hagyás végett a közgyűlésnek előterjeszti; 
ugfymint:c/

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

b) egy héttagú szavazatszedő és össze
számító bizottságot;

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

cl) leltári bizottságot két tagból, és 
végre

e) egy tizenhét tagból álló könyvtári 
bizottságot.
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Ezen bizottságok teendői az alap- és 
jelen házszabályok illető szakaszaiban meg- 
határozvák.
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III. FEJEZET,

A szavazatszedő bizottságról.

12. §.

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

13- §.
Az alapszabályok 24-ik §-ában előirt 

szavazás titkos jellegének megóvása tekin
tetéből a következő eljárás követendő:

A betöltött szavazati ivek minden, sze
mélyesen megjelent tag által, a szavazat
szedő bizottság elnökének átnyuj tandók és
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az átadó neve a bizottság két más tagja 
által feljegyzendő.

A vidéken lakó tagoknak a házszabá
lyok 11. §-ának értelmében a két tagú bi
zottság által küldetnek meg, és pedig egyenlő 
számmal jegyzett kettős-boritélcban.

A szavazati ivek átvételére kiküldött 
bizottsági elnök a beérkezett levél külbori- 
tékát felbontván, a titkár által vezetett szá
mozott lajstrommal összeegyezteti, a sza
vazati ivet tartalmazó beragasztott levelet 
pedig a szavazatszedő bizottságnak egy el
zárható külön szekrényben való elhelye
zés végett átadja.

A  szavazatszedő bizottság ezen levele
ket gyűlésben bontja fel, az azokban foglalt 
szavazati iveket a ládába teszi és működé
sét megkezdi.

14. §.

A bizottság feladata a szavazatok ösz- 
szeszámitását a lehetőségig félbeszakítás 
nélkül befejezni, minden szavazati ívet a 
szavazatok összeszámítása után rögtön meg
semmisíteni, a szavazat eredményét pedig 
a közgyűlésnek, a közgyűlési elnök által 
meghatározott folytatólagos ülésén, kihir
detés végett bemutatni.

CASIXO-KÖNYV. G



IV. FEJEZET.

A vagyonról és számadásról.

15. §.
A Casino vagyonáról két leltár vitetik, 

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

16. §.
Minden új szerzemény a vételár kité

telével azonnal mindkét példányba beve
zetendő.

17-§■
A leltár pontos vitele feletti felügyelet 

a leltári bizottságot illeti; mi czélból annak 
különös feladata az egyletnek ezen leltárba 
felvett minden készletei és szerzeményei 
felől évenkint legalább egyszer közvetlen 
meggyőződést szerezni, a tapasztalt hiá
nyokat kártalanítás iránti intézkedés végett 
a választmánynak bejelenteni.



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

19. §.
Ezen bizottság feladata egyszersmind 

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

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

20 . §.
Minden fizetést a pénztárnok eszközöl 

a kirendelt igazgató utalványára. Köteles
6*
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havonkint a választmánynak a pénztár 
állapotát feltüntető kivonatot bemutatni, 
minden kiadást és bevételt pedig azonnal 
a pénztári naplóba bevezetni.

v. FEJEZET.

A könyvtári bizottságról.

21 . §.

Feladata e bizottságnak a könyvtár és 
olvasóterem feletti őrködés és felügyelet, 
mely czélra a hivatali és szolgaszemélyzet
tel rendelkezik.

22. §.

Feladata továbbá, a választmány által 
e czélra megszavazott összeg keretén belől 
új könyveknek beszerzése és ahirlapoknak 
különös figyelemmel a jelentékenyebb és 
közérdekű irodalmi bel- és külföldi ter- 
inékek beszerzése és megrendelése.

23. §.

E végből saját kebeléből választott 
elnöke felhívására időnkint ülést tart,.



m elyről a jelenlevők nevének feljegyzésé
vel jegyzőkönyvet vezet. Érvényes határo
zat hozatalára legalább 3 tag jelenléte 
szükséges.

24. §.
A könyvtárban levő művek, folyóira

tok. térképek és nevezetesebb hírlapokról 
a könyvtár közvetlen kezelésével megbízott
eas inői hivatalnok által rendes könyvtári*/
mutató-könyv (index) vezetendő és abba 
minden újabban beszerzett mű pontosan be
jegyzendő.

VI. FEJEZET.

Az igazgatók hatásköréről.

25. §.
Az igazgatók, s névszerint az intéző 

igazgató jogai és kötelességei az alapsza
bályokban megáll apitvák.

Ezek értelmében :

26. §.
Az igazgatók, névszerint az intéző 

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

27. §.

Az intézet ezüst, edény, üvegésbutor- 
készlete és egyéb ingó vagyona az intéz
kedő igazgató felügyelete alatt áll.

28. §.

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

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

29. §.

A kártyának nagyban beszerzése és 
eladása iránt szintén az intéző igazgató 
intézkedik.



H Á Z R  E N D.

A nemzeti Casino helyiségei reggeli 
9 órától éjfél után 5 óráig nyitva állanak.

2 . §.

Könyvtára, újságai, teke-asztalai és 
étterme a tagok és vendégek használatára 
szolgálnak.

A casinoi szolgaszemélyzetnek a ki
szolgálatért borravalót elfogadni, vagy a 
Casino helyiségén kivíil magán-házakban 
kiszolgálni szorosan tiltatik —  ebből 
kifolyólag beszüntettetik az eddig szokás
ban volt újévi ajándék-gyűjtő szekrény 
kitétele is.
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4- §•
Könyvet, folyóiratot, hírlapot, föld

képet és egyéb nyomtatványt a Casinóból 
elvinni nem szabad.

5. §.
A  Casino helyiségei közül a társalgó, 

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

6 .§.
• Az olvasó-teremben kímélő csend 

legyen.

7- §•
A Casino termei, névszerínt a felső 

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

8. §.
Az étteremben az október 1-től junius

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



ACasino többi helyiségeiben csak esteli 
11 óra után szabad ételeket és italokat fel
szolgálni.

10. .§.
A Casino magán étkező helyiségeivel 

csak a Casino rendes tagjai rendelkezhet
nek és ezen helyiségek használatára csak 
olyanokat jogosíthatnak, kik osztály-kü
lönbség nélkül a tisztességes társadalmi 
körök befogadottjai.

11. §•
A tagok a Casino bútorai és egyéb fel

szerelvényei kimélésére figyelmeztetnek.

12. §.

Azon tagoknak nevei, kik az alapsza
bályokban meghatározott évdíjakat a kö
vetkező év január havának utolsó napjáig 
sem fizették le, az e czélra kijelölt táblára 
kifüggesztendők.
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9- §•



A kártyadíjak következők: •

W yst-és piquet-kártya esti 10 óráig 1 frt
esti 10— 12 » 2 »

éjfél után 12— 3 » 3 »
» » 3— 5 » 5 »

Tarok-kártyáért éjjeli 12 » 2 »
» 12— 5 > 4 »

A  Casino színházi ülőhelyei a színházi 
napi árfolyam szerint bocsáttatnak a ren
des tagok rendelkezésére.

A  panasz- és indítványkönyv:

13. §.

A Casino irótermében panasz- és indít
vány könyv van letéve.

14. §.
\

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

15. §.

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

17. §•
Az inditványkönyvbe az egyes tagok

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

16. §.



F Ü G G E L É K .

T u d n i v a l ó k .

1. §•
Az intézet 1880-dik évben 716 tagot 

számlált kebelében.

Azon régi tagok számára, a kik 1872. 
január 1-től 1877. végéig 6 évre kötelezték 
volt magukat, a kikre nézve ezen kötelezett
ség 1878. végével megszűnt, az igazgatóság 
új aláírási könyvet nyitott 1878. január
2-tól 1884. utolsó napjáig terjedő köte
lezettséggel. A részvénykötelezettséget ma
gában foglaló fejezet következő :

»Mi e könyvben sajátkezüleg aláírtak, 
arra kötelezzük magunkat törvényesen és
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"becsületünkkel, hogy mint a pesti Nemzeti 
Casino tagjai, ezen intézet további fenn
maradásához s mindinkább leendő kifejté
séhez az 1879. év január 1-ső napjától az 
1884-dik év utolsó napjáig számítva hat 
évig évenkint hatvanhárom osztr. ért. forint
tal fogunk személyesen járulni, az- itt kö
vetkező feltételek alatt:

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

b) Hogy ezen aláirásban senki részt ne 
vehessen, ki az 1860-ik év május 3-ik nap
jáig bezárólag a szabályok szerint golyó
vetés utján Casmo-taggá nincs választva,

3. §.

Az 1868-ik év május 3-án tartott rend
kívüli közgyűlés határozatánál fogva az
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új tagokra nézve az aláírás folytonos, s 
következőleg tart a tag belépési éve kezde
tétől 6 évig.

4- §•
A Casino szállása jelenleg hatvani-utcza 

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

5. §.

A Casinóban. közhatározat szerint, ily 
tartalmú aláirási ív van kitéve, melyhez 
minden tag járulhat: »K i testének elpusz- 
tultával, mit halálnak szoktunk nevezni, 
nem hiszi egész létének elenyésztét, annak 
utolsó pillanatában, mikor nem ritkán nem 
egészen világos a fő, de se kéz, se nyelv 
nem mozoghat többé, fölötte kellemetlen 
érzés lehet végakaratának el nem rendelése 
miatt övéit, barátait vagy csak cselédjeit 
is minden ellátmány nélkül hátrahagyni. 
Ez okból mi alulírtak végakaratainkat jó  
eleve el fogjuk rendelni. Minthogy azonban 
alig lehet kellemesebb és megnyugtatóbb 
érzés egy nemes keblü férfira nézve, mint 
annak biztos hiedelme, hogy azon honfi
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társainktól, kiket életünkben tiszteltünk, 
becsültünk, holtunk után is hosszabb ideig 
megemlegettetíink, s ily emlékezések alkal
mával felhordott példáink után a jövőkor 
gyuladni fog nyomdokaink követésére ott, 
hol azok az erény ösvényét jelölék: ellen
ben óvakodásra s jobb ut választására 
serkenteni ott, hol emberi gyarlóságunknál 
fogva az igazság körén kivül kalandozánk; 
egyúttal ezennel azt is Ígérjük, hogy a 
pesti nemzeti Casino társaságának végren
delkezésünkben egy kis emlékjelet ha- 
gyandunk*

Eddigi aláírók az eredeti feljegyzés 
szerint: Széchenyi István,** Bánify Pál, 
Fáy András, Dercsényi Pál, Jankovich 
Antal, Orczy Lajos, Wenckheim Béla, 
Pregárd János, Liptay Béla, Szilassy Jó
zsef, Wesselényi Miklós, Jósika Miklós,

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

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

6 .§.

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

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

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

** Tasner Antal és Láng Ignácz urak a nemz. Casino 
könyvtárát több kötet becses munkával gyarapították.

CASI?!G-KÖNYV.



engedték : Atzél Péter, Almássy Kálmán gr., 
Apponyi György gr., Bolms László, Cseko- 
nics János gr., Erdődy István gr., Festetics 
Ágoston gr., Festetics Dénes gr., Festetics 
György gr., Festetics Tasziló gr., Inkey 
József, Jankóvics László, Karácsonyi Guidó 
gr., Lipthay Béla br., d’Orsay Emil gr., 
Pálífy János gr., Podmaniczky Frigyes b., 
Somssich Pál, Széchenyi Béla gr., Széchenyi 
Imre gr., Wenckheim Rudolf gr., Wodianer 
Albert, Wodianer Mór br., Zichy Bódog gr., 
Zichy Ferencz gróf, Zichy József id. gr., 
Zichy József ifj. gróf, Zichy Paulay Fe
rencz gr.



A NEMZETI CASINO

PÉNZTÁRI KIMUTATÁSA 

1881.
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Járandóság1 1881. éviben.
frt kr.

A z 1880-ik évi pénztármaradék 9294 68
1870. évi tagdíj hátralék 1 tag után a 63 frt . 63 —
1871. »  » » 1 » <K » 63 63 —
1872. »  » » 1 » » » 63 » . 63 —
1873. »  » » 2 » » 63 126 -
1874. » » - » 2 » » » 63 » 126 —
1874. » » » 1 » » 100 » . 100 —
1874. »  » » 1 » képviselő 50 —
1875. »  » » 2 » után á 63 frt . 126 —
1875. »  » » 1 » » ■V O O » . 100 —
1876. »  » » 4 » » 63 » 252 —
1876. »  » » 3 » » » 100 » . 300 —
1877. » » » 4 » » » 63 « 252 —
1877. » » » 4 » » 100 » 400 —
1878. » » » 3 » » » 63 » . 189 -
1878. »  » » 5 » » » 100 500 —
1879. »  » » 6 » » » 63 378 —
1879. » » » '8 » » » 100 » 800 —
1880. » » » 32 » » 63 » 2016 —
1880. » » » 26 » » » 100 » 2600 —
1880. » » » 1 » » » 25 » 25 —
1881. évi járandóság 373 tagtól » 63 » 23499 — ■
1881. » » 317 » » 100 31700 —

Átvitel . 73022 68
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f it  kr.
Áthozat . 73,022 68

1881. évi járandóság 4 tagtól íi 120 . . . 480 —
188U » » 4 » » 90 . 360 —
1881. » » 10 » » 30 . . 300 —
Vendégek a 15 írtjával egy h ó r a ............................ 480 —
Lak- és 'b o l tb é r e k .....................................................  17306 03
Erkély-székek után a nemz. színháziján . 4464 •—
Zsöllye-székek után a népszínházban . . . . 2175 50
K ártyadijakból........................... ......  . . . . 10316 —
T e k e já t é k b ó l ............................................................  614 —
R e n d k ív ü l ie k ............................................................  627 79

Összesen 110146 —
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II.

A. Rendes bevétel 1881-ben.

Ú gym int: frt kr.
A  múlt 1880. évi pénztári maradvány . . . .  9294 68
1881. évi járandóság 338 tag a 63frt . . . 21294 —
1881. » » 290 » » 100 » . . .  29000 —
1881. » » 4 » » 120 » . . .  480 —
1881. » » 4 » » 90 » . . .  360 —
1881. .» » 10 » » 30 » . . . 300 —
Vendégek 15 írtjával egy hóra ...........................  480 —
Lak- és boltbérek............................................................. 1 7 1 0 9 8 2
A  nemz. színházban bérelt erkélyszékektől . . 4464 —■
A  népszínházban bérelt zsöllyeszékektől . . . 2175 50
Kártyadijakból .......................................................... 10316 —

B. Rendkívüli bevételek.

1870. évi tagdíj hátralék ...............................................  63 __
1871. » » .  ..................................................  63 —
1872. » » . ’ .  ............................................ 63 —
1873. » » ...............................................  63 —
1874. » » ...............................................  63 —
1874. » » ...............................................  100 —
1875. » » ...............................................  —

Áttétel . 95752 —
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fit kr. 
Áthozat . 95752 —

1875. évi tagdíj hátrál é k ............................................  100 —
18Í6. » » ............................................... 63 —
1876. » » . . . . . . . .  100 —
1877. » » ..............................................  63 —
1877. » »' . . . . . . . .  200 —
1878. » » ...............................................  63 —
1878. » » ..............................................  200 —
1879. » •» . . .................................. 189 —
1879. » » ............................................... 300 —
1880. » » ........................................ ......  1512 —
1880. » » ............................................... 1900 —
1880. » » ............................................... 25 —
K ü löm b fé lék b ö l............................................................1241 . 80

Összes bevétel 101708 80
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III.

Kiadások 1881. évben.

frt ki-.
A. I. Szállásiéi’ a Casino-helyiségektől. . 6,400 —

II. Tiszti f i z e t é s ........................................  1,500 —
III. Cselédek f i z e t é s e .......................  9,928 50
IV. » ö l t ö z e te i .......................  3,620 27
V. Komornoki kiadások . . . . . 285 91

VI. Hírlapok és folyóiratok . . . .  2,311 79
VII. K ö n y v e k ....................................... .......... 1,150 —

VIII. í r ó s z e r e k ....................................  622 39
IX . L ég szeszv ilá g itá s ...................6,219 33
X . Olaj ................................................... 403 88

X I. Gyertya . . ..............................  748 6
X II. Tűzifa és Coaks. . . . . . . 1,587 15

X III. Palló-fényitő s z e r e k ................  450 —
X IV . Vendéglős s e g é ly z é s e ................  2,000 —■
X V . Iparosok munkabére . . . . .  8,411 30

X V I. Vízvezeték . . . ................. 575 73
XV II. Kártyák v é t e lá r a ........................ 5,186 27

XVIII. Nemzeti szinliáz-bérleí . . . .  5,319 —
X IX . Népízinházi bérlet . . . . . .  2,539 50
X X . A d ó b a n ....................................... 6,571 90

Átvitel 65,830 98
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írt kr.
Átvitel. 65,830 98

B. I. Beruházás és szerzemények . 3,886 46
II. Házvételi tőke és kamat törlesztés 7,000 —

III. Orvos és gyógyszerész . . . . 66 25
IV. T ö rv é n y k e z é s ................................. 224 91
V. Nyomtatványok . . , . 661 80

VI. Hazai és jótékony czéloltra 11,000 —
C. I. Tagdíjmegváltási kamatok

II. A  házvételére befizetett tőke után
2,203

k a m a t ........................................ 9,750 —
x>. I. V e g y e s e k ........................................ 3,313 46

Összes kiadás. 95,936 86
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1881-ik év deczeniber hó 31-én maradt hátralékok.

Ú gym in t: fit  kr.
1873-ik évből 1 tag után a 63 írt. . .. . . . 63 —
1874-ik 1 »  » » 63 » . . . 63 —
1874-ik » országgyűlési képviselő . . 50 —
1875-ik » 1 tag után ii 63 frt . . . . . 63 —
1876-ik 3 »  » 63 » . . . . . 189 —
1876-ik » 2 » » » 100 » . . . . . 200 —
1877-ik » 3 »  » » 63 » . . 189 —
1877-ik » 2 » » » 100 » . . . . . 200 —
1878-ik » 2 » » » 63 »  . • . . 126 —
1878-ik » 3 »  » » 100 » * . . 300 —

1879-ik » 3 »  » » 63 » . . . . . 189 —
1879-ik » 5 » » » 100 . . . . . 500 —
1880-ik » 8 »  » » 63 »  . . . . . 504 —
1880-ik '> 7 »  » » 100 » . . . . . 700 —
1881-ik 35 » » » 63 » . . . 2,205 —
1881-ik » 27 » » 100 » . . . 2,700 —
Lak- és boltbérek . . 196 20

Összes hátralék . . 8,437 20

Az összes bevételből, mely tészen..........................  101,708 80
Levonván a kiadást...................................................... 95,936 86

Az 1882-ik évre átviendő pénztár-maradvány . 5,771 94

M enyhárt Antal,
pénztárnok.
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Alúlirottak a bevételi és kiadási tételeket a számadási 
okmányokkal összehasonlítván és a készpénzt megszámlálván a 
pénzmaradványt ötezer hétszáz hetvenegy frt 94 krban meg
állapítván, az egész számadást í’endben és a pénztárnok Meny
hárt Antal urat a szokott óvások fenntartása mellett felmen
tendőnek találtuk.

Budapest. 1882. január hó 18.

Havas Ignácz,
. elnök.

Földváry Miklós, 
Bossányi László, 
Farkas Géza,
Csáky László gr., 
Batthyányi E lem ér gr.

Gr. Károlyi István,
igazgató.

vá). tagok.
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