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A NEMZETI CASINO’ 

RÉSZESEI.





Az 1849^ évi 
Részvényesek’ névsora.

A.
Adamovits Kap. János. 
Aigner Ferencz.
Almásy Aloiz gr. 
Almásy Dénes gr. 
Almásy Gedeon.
Almásy György gr. 
Almásy Kálmán gr. 
Almásy Móricz gr. 
Almásy Pál.
Almásy Vincze.
Almay Rudolf.
Andrásy György gr. 
Andrásy Gyula gr. 
Andrásy János.
Andrásy József.
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Andrásy Manó gr. 
Appel Gusztáv.
Appel József.
Appiano József. 
Apponyi Antal gr. 
Apponyi György gr. 
Asztalos Karol. 
Athanaczkovicz Vazul. 
Atzél Antal.
Atzél István.
Atzél János. 
Auersperg Vincze hg. 
Augusz Antal.



B.
Bajzáth György.
Bajzáth László.
Bajzáth Rudolf.
Balassa János.
Baldácsy Antal b.
Bánffy Albert b.
Bánffy Pál b.
Barabás Miklós.
Baranyay Gáspár. 
Baranyay ’Sigmond. 
Bárczay Mihál.
Barkóczy János gr. 
Bartakovics Auguszt. 
Batthyány Arthur gr. 
Batthyány Filep hg. 
Batthyány Gusztáv gr. id 
Batthyány Gusztáv gr. ifj 
Batthyány Imre gr.
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Batthyány István gr. id. 
Batthyány István gr. ijj. 
Batthyány Iván gr. 
Batthyány Karol gr. 
Batthyány Kazimir gr. 
Batthyány László gr. 
Batthyány Ödön gr. 
Becker Leopold Karol. 
Bedekovics Lajos b.
Béldi Ferencz gr. 
Beniczky Ödön. 
Benyovszky Péter. 
Benyovszky Zsigmond gr. 
Berchtold Antal gr. 
Bereczky Antal.
Berényi Ferencz gr. 
Berényi Lajos gr.
Bernát Miklós.
Bertha Sándor.
Bethlen Domokos gr. 
Bezerédy István.
Bezerédy Miklós.
Bézsán N. János b. 
Blühdorn Leopold. 
Bodonyi Rókus.



Bohus János.
Bolza József gr.
Boronkay Rudolf.
Borsody András.
Bráuer József.
Breczenheim Alfons hg. 
Breczenheim Ferdinánd hg. 
Brudern Antal b.
Bujanovits Eduard. 
Burghardt Ferencz. 
Burgmann Káról.



8

c .

Cebrian Ferencz gr.
Chotek Ottó gr.
Clam-Gallas Eduard gr.
Clark Ádám.
Coburg Ferdinánd (száz-gothai) hg. 
Csáky Antal Bruno gr.
Csáky Antal Vincze gr.
Csáky László gr.
Csapody Pál.
Császár Ferencz.
Csausz Márton.
Csekonics János.
Csepcsányi Tamás.
Csernovics Péter.
Csetneky Káról.
Czere Benjámin.
Czigler Antal.
Czindery László.
Cziráky János gr.
Czobel Albert.
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D.
Deák József.
Degenfeld Imre gr. 
Dercsényi János b. 
Derra Miklós 
Dessewffy Emil gr. 
Dessewffy Marczel gr. 
Dessewffy Miklós gr. 
Dietrich József b. 
Döbrentei Gábor. 
Dőring József. 
Draskovics Káról gr. 
Driquet Péter.
Dumscha Demeter ifj.
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E .

Eckslein Adolf.
Eckstein Frigyes. 
Eckstein Rudolf. 
Edelsbacher Mátyás. 
Emich Gusztáv.
Eördögh Péter.
Eötvös Dénes b.
Eötvös János.
Eötvös József b.
Eötvös József.
Erdődy János gr. 
Erdődy Kajetán gr. 
Erdődy Sándor gr. 
Ernuszt József.
Esterházy Ferencz gr. 
Esterházy Káról gr. 
Esterházy Kázmér gr. 
Esterházy Mihál gr. ifj.
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Esterházy Miklós gr. ifj. 
Esterházy Miklós hg. 
Esterházy Móricz gr. 
Esterházy Pál hg. 
Esterházy Pál gr.
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F.
Fabricius József.
Fábry János.
Farkas Ágoston.
Farkas Gábor.
Farkas János.
Faschó József.
Fáy András.
Fechtig Káról b.
Fehr Vilmos.
Fejérváry Gábor. 
Ferdinándy Ignácz. 
Festetics Ágoston. 
Festetics Albert János gr. 
Festetics Dénes.
Festetics Geiza gr. 
Festetics Lajos gr. 
Festetics Leó gr.
Festetics Miklós gr.



13

Festetics Sámuel. 
Festetics Tasziló gr. 
Festetics Vincze gr. 
Fésűs György.
Feszi József.
Fiáth Ferencz.
Fiáth István.
Fogarasi János. 
Forgács Antal gr. id. 
Forgács Antal gr. ifj. 
Forgács Jenő gr. 
Forgács Lajos gr. 
Forgács Miklós gr. 
Forray Iván gr. 
Földváry Antal. 
Földváry Gábor. 
Földváry Lajos. 
Földváry Lajos ílj. 
Friebeisz Imre. 
Fröhlich Frigyes.
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G.

Gaal István.
Gály Vincze.
Gáspár György.
Geibel Káról.
Geréb Rudolf.
Gerliczy Mihál b. 
Gerliczy Vincze b. 
Geymüller Rudolf b. 
Géczy Péter.
Ghyczy Ignácz.
Gombos Bertalan, 
Gorove István.
Gosztonyi Lajos. 
Gosztonyi Miklós.
Gross Ferencz.
Gross Káról 
Gruden Erneszt.
Gyra Constantin.
Győry László gr.
Gyulay Ferencz gr. 
Gyűrky Pál.
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H.
Hajnik Pál.
Halbauer János.
Haller Ferencz gr, (sebest). 
Haller Sándor gr.
Hánrich Ferencz.
Harrach Ferencz gr. 
Harsányi Pál.
Hartleben Adolf.
Havas Ignácz.
Havas József.
Heckenaszt Gusztáv. 
Hegedűs Zsigmond. 
Hegyessy Péter.
Held Ferencz.
Helmeczy Mihál. 
Hengelmüller Mihál. 
Hertelendy Miksa.
Heinrich Nép. János.
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Hild József.
Hirsch Ferencz.
Holovich Boldizsár.
Horhy Mihál.
Horváth Antal (sz. györgyi) 
Horváth József (sz. györgyi). 
Horváth József.
Horváth László (sz. györgyi). 
Horváth Mihál.
Horváth Sándor (sz. györgyi). 
Hrabovszky János b.
Hubay József.
Hunyady Ferencz gr.
Hunyady József gr.
Hunyady Lajos.
Hutiray Sándor.
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I. J.
Ibrányi Ferencz. 
llkey Sándor.
Inkey József.
Inkey Lajos.
Inkey Ödön.
Inkey Sándor (pallini). 
Inkey Zsigmond.
Jakovich József.
Jankovich Gyula. 
Jankovich Isidor. 
Jankovich László.
Jelenffy Ágoston.
Jerney János.
Jeszenszky Ignácz. 
Jeszenszky Lajos. 
Jeszenszky Miklós.
Jósika Miklós b.
Jósika Sámuel b.
Jurenák József.
Jurenák Káról.
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K.
Kaján Sándor.
Kálnoky Gusztáv gr. 
Kálóczy Káról.
Kandó József.
Kapczy Tamás.
Kappel Frigyes. 
Karácsonyi Guido. 
Karlovszky Zsigmond. 
Károlyi Eduárd gr. 
Károlyi György gr. 
Károlyi István gr. 
Károlyi István.
Károlyi Lajos gr.
Kaselik János.
Katinelli Káról. 
Keglevich Gábor gr. 
Keglevich Gyula gr. 
Keglevich János gr. 
Kemény Dénes b.
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Kendelényi Káról.
Kilián György.
Kiss Káról.
Kiss Káról (ittebei).
Kis Lajos.
Kiss Miklós (ittebei).
Kiss Miklós (nemeskéri). 
Klobusiczky János gr. 
Kloyber Frigyes.
Kóczán József.
Koller Ferencz.
Kollonics Miksa gr. 
Kolowrat Leopold gr. 
Komáromy György. 
Korher János.
Kossalkó János. 
Kosztich-Laczkó Mihál. 
Kovács István.
Kovác; Miklós.
Kovács Zsigmond.
Kray János b.
Kubinyi Ágoston.
Kund Vincze.
Kvassay Ferencz.

2*



20

I i .

Laczkovics János. 
Laczkovics József.
Laffert Ignácz b.
Lamberg Rudolf gr. 
Lángh Ignácz.
Lányi Imre.
Latinovits Lajos. 
Ledniczky Mihál. 
Liechtenstein Alois hg. 
Liechtenstein Auguszt hg. 
Liechtenstein Ferencz hg. 
Liedeman Frigyes. 
Lipovniczky Vilmos. 
Lónyay János.
Lopreszti Lajos b.';
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Luby Imre.
Luka Antal.
Luka Sándor. 
Lukács Móricz. 
Lumniczer József. 
Lunkányi János. 
Luzénszky Káról b. 
Luzénszky Mihál b.
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M .

Madarassy László. 
Magyar Imre.
Máhr Antal.
Majláth György.
Majláth György ífj. 
Majthényi Alajos. 
Majthényi Ignácz. 
Majthényi László b. id. 
Malvieux Kér. József. 
Marczibányi Antal. 
Marczibányi Livius. 
Marczibányi Lőrincz. 
Markovics József. 
Martinelli Antal. 
Matkovich Tivadar. 
Mátray József.
Mayer Ignácz.
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Mednyánszky Eduard b. 
Mérey Móricz.
Mesznil Victor b.
Mikes János gr. 
Mihálovics Imre. 
Mitrovszky Vilmos gr. 
Mocsáry Dániel. 
Mocsonyi Péter. 
Mondbach Káról. 
Morbiczer János. 
Moscovitz Móricz. 
Mukics János.
Muslay Sándor.
Mübr Antal.



N .

Nádasdy Leopold gr. 
Nádasdy Tamás gr. 
Nádosy István.
Nákó János.
Nákó Kálmán gr.
Nándory Jósef.
Nemes Ábrahám gr. 
Németh János (dömötöri). 
Németh József.
Németh Lajos.
Niczky Sándor.
Nitta János.
Nopcsa László.
Nyáry Antal b.
Nyéky Mihál.



o .

Odeschalchi Livio hg. 
Oeffner János.
Orczy Béla b.
Orczy György b. 
Orczy Lajos b.
Orczy László b. 
Ordódy Flórián. 
Ordódy László. 
Ordódy Pál.
Ordódy Vincze. 
Orzovenszky Káról. 
Osztroluczky Miklós.
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P.
Paget János.
Pákozdy Zsigmond.
Paksi Kiss Lajos.
Palásthy Victor.
Pálffy Antal hg.
Pálffy Ferencz gr. 
Pallavicini Roger, marquis. 
Palocsay Sándor b.
Patay József.
Pawlovics Tódor. 
Pázmándy Dénes id. 
Pázmándy Dénes ifj.
Péchy Emmánuel gr. 
Péchy Ferencz.
Pejacsevich László gr. 
Pejacsevich Márk gr. 
Pejacsevich Nép. Ján. gr.
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Pejacsevich Péter gr. 
Pereria Lajos b.
Perlaky Sándor.
Pfeffer János.
Philips Eduard. 
Podmaniczky Frigyes b. 
Podmaniczky Hermán b. 
Polimberger Lajos. 
Polgár József.
Polgár Káról.
Pollack Mihál.
Prandau Gusztáv b. 
Prodanovics Dániel. 
Prónay Albert b.
Prónay Gábor b.
Prónay István b.
Prónay József.
Pscherer Miklós,
Pulszky Ferencz.
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R .

Ráday Gedeon gr.
Raics József.
Rakovszky Ferencz. 
Ránky Antal.
Redl Imre b. 
Rehorovszky Miklós. 
Remekházy József. 
Révay György b. 
Rigyitsky Pál.
Ritter Adolf.
Robicsek József. 
Rohonczy Leopold. 
Rosty Zsigmond.
Rudics Dániel.
Rudics József.
Rumbach János.
Rupp János.

-5*



s.
Salamon Lajos.
Sándor Móricz gr.
Sartory János.
Sangaletti Eduárd.
Sauer Ignácz.
Schernhoffer Káról. 
Shersthoss Artúr gr. 
Schiller Káról.
Schmelte József. 
Schmidegg Kálmán gr. 
Schwarzenberg Fridrik hg. 
Sebök Káról.
Semsey Albert.
Sennyey Pál b.
Serényi László gr.
Simon Flórent.
Simoncsics János.
Simonyi Ferencz.
Sina György b.
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Skerlecz Káról. 
Sombory Imre. 
Somogyi Ferencz. 
Somogyi János gr. 
Somogyi Káról. 
Somsich Miklós. 
Somsich Pál.
Srányi János. 
Steinbach Ferencz. 
Steinbach Káról. 
Stubenberg József gr. 
Szabó János.
Szabó Káról.
Szalbeck György. 
Szalbeck Jakab. 
Szápáry Antal gr. 
Szápáry Ferencz gr. 
Szápáry József gr. 
Széchenyi István gr. 
Széchenyi Lajos gr. 
Széchenyi Pál gr. 
Szécsen Adolf gr. 
Szécsen Antal gr. 
Szécsen Miklós gr. 
Széher Mihál.



Szekrényessy Endre. 
Szeles Lajos.
Szemere Pál.
Szemz^ János. 
Szeniczey Gusztáv. 
Szent-lványi Péter. 
Szent-Ivány Vincze. 
Szentkirályi László. 
Szepessy Ferencz. 
Szilágyi Sándor. 
Szilassy József id. 
Szilassy József iQ. 
Szirmay Boldizsár. 
Szögyényi László. 
Sztankovánszky Imre, 
Szvetenay Márton.
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T.
Tabódy Pál.
Tahy József.
Tallián Káról.
Tarnóczy Antal.
Tasner Antal.
Teleki Ádám gr.
Teleki Domokos gr.
Teleki József gr.
Teleki László gr.
Teleki Sámuel gr.
Terczy Szilárd.
Tige Lajos gr.
Tihanyi Ferencz.
Tisza Lajos.
Tóth Lőrincz.
Török Bálint gr,
Traun Ferencz gr. 
Trauttmannsdorf Ferdinánd hg. 
Trefort Ágoston.
Tschurl Eduárd.



Ullmann Bernát. 
Urbán Gyula. 
Urbanovszky Justin. 
Uzovics Sándor. 
Ürményi Ferencz. 
Ürményi József.
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V.
Vághy Ferencz.
Valero Antal.
Várkonyi Ádám.
Yay Gyula.
Vay Káról gr.
Vay Lajos b.
Vay Miklós b.
Viczay Káról gr.
Viczay Mihál gr.
Vietoris Nép. János. 
Vigyázó Sándor.
Vogel Lajos.
Vojnics Lukács.
Vrányi Szilárd,
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w.
Waldstein János gr. 
Weinczierl Vincze.
Weisz Bernát Ferencz. 
Wenckheim Antal gr. 
Wenckheim Béla b. 
Wenckheim László b. 
Wenckheim Budolf gr. 
Wenckheim Victor b. 
Wesselényi Miklós, b. 
Wodianer Albert. 
Wodianer Sámuel. 
Wolkenstein Erneszt gr.

3*
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z.
Záborszky Alajos.
Zákó István.
Zákó Péter.
Zarka János.
Zay Káról gr.
Zelenszky László gr. 
Zichy Alfréd gr.
Zichy Béla gr.
Zichy Edmund gr.
Zichy Ferencz gr.
Zichy Paulai Ferencz gr. 
Zichy György gr.
Zichy Henrik gr.
Zichy János gr.
Zichy János gr. iij.
Zichy József gr. ifj0 
Zichy Kamii gr.



Zichy László gr.
Zichy Ferraris Manó gr. 
Zichy Miklós gr.
Zichy Pál gr.
Zichy Zsigmond gr. 
Zitterbarth Mátyás. 
Zsedényi Eduárd. 
Zsivora György.
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Az 1850-dik évi Részvényesek.

Az 1849—ik évi Részvényeseken kivül 1850—ik 
évi april 1-ig lettek azokká.

Almásy Sigmond.
Kövér János.
Majthényi László b. ifj.
Nagy Gedeon.
Ullmann Adolf,
Wrchowszky Sándor.
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Az 1848-ik évi Casinokönyv’ megjelente óta 

közülünk halál által kiragadtattak:

Atzél Sándor.
Bajzáth József.
Batthyány Lajos gr.
Bay Antal.
Bézsán Gusztáv.
Boczkó Sámuel.
Brudern Lajos b.
Csernyus Emmanuel.
Csuzy Pál.
Dubraviczky Simon.
Jankovich Antal.
Jeszenák János b.
Kiss Erneszt.
Lamberg Ferencz gr.



Liechtenstein Rudolf hg. 
Mérey Sándor.
Molnár Jó’sef.
Nákó Sándor gr. 
Odeschalchi Ágoston hg. 
Orczy István b.
Perényi ’Sigmond b. 
Ragályi Tamás.
Szadler József.
Szápáry Miklós gr. 
Szerencsy István.
Zichy Ödön gr.
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I G A Z G A T Ó K

1850-re.

Festetics Ágoston. 
Havas József. 
Urbanovszky Justin.

VÁLASZTOTTSÁGI TAGOK 

1850-re.

Almásy György gr. 
Almásy Móricz gr. 
Bajzáth Rudolf.
Bánífy Pál b.
Burgmann Káról.
Czigler Antal.



Derra Miklós.
Eckstein Adolf. 
Eckstein Frigyes. 
Farkas Ágoston. 
Fröhlich Frigyes. 
Gombos Bertalan 
Havas Ignácz. 
Heinrich Nép. János. 
Hengelmüller Mibál. 
Hnbay József. 
Jeszenszky Ignácz. 
Kaján Sándor.
Kálóczy Káról.
Károlyi György gr. 
Keglevich Gábor gr. 
Koller Ferencz. 
Kovács István. 
Laczkovics József. 
Lipovniczky Vilmos. 
Luka Sándor.
Lukács Móricz. 
Majthényi László b. id. 
Orczy György.
Orczy Lajos b. 
Pákozdy ’Sigmond.



43

Palásthy Victor. 
Prodanovics Dániel.
Prónay Albert b. 
Bakovszky Ferencz.
Rudics Dániel.
Simoncsics János.
Szabó János.
Szápáry Antal gr.
Szápáry Jósef gr.
Széher Mihál.
Szekrényessy Endre. 
Szeniczey Gusztáv. 
Szent-Ivány Vincze.
Tasner Antal 
Ürményi Ferencz.
Valero Antal.
Wenckheim Béla b.
Zichy Miklós gr.
Zsivora György.
Sebők Karol, jegyző.

Pénztárnok: Szekrényessy Dániel. 
Könyvtárnok: Antal Mihál. 
lm ok: Fuhrmann Alajos.
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T u d n i v a l ó k .

1. A’ mostani aláírás 1841-ben kezdődvén tart 

10 évig azaz 1850 végéig. Az intézet jelenleg, Ápri
lis 1-jén 571 részes tagot számlál kebelében. *)

2. A’Casino 1850-ik évi sz. Jakab napig mostani 
szállásán marad, azontúl az 1850 ik évi Martius 

17-kén tartott rendkívüli köz-ülés határozatából 
egy más alkalmas szállásról a’ Választmány az 

igazgatóság egyenes befolyásával gondoskodand.

3. A’ szándéklott közház-szerzés’ ügyét illetőleg 
az e’ végre aláirt részvényesek Házegyesület czime 

alatt külön társaságba alakultak egybe. A’ nemzeti 

Casino elhatározá, hogy minden eddig lévő ’s ezen

túl leendő tőkéi az említett czélra fordítassanak. Az e’ 

tárgyban megbízott küldöttség tagjai: BánffyPál b., 

Havas József, Kappel Frigyes, Károlyi György gr. 
Károlyi Lajos gr., Laczkovich József, Sartory János, 

Széchenyi István gr., Valero Antal, Zichy Miklós 

gr., ezen küldöttséghez pótlólagkineveztettek: Haj

nik Pál, Nádosy István, Ürményi Ferencz.

*) (1319-ik évben 565. — 1830. april 1-én 571).
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4. A’ casinoi könyvtárra felügyelő újólag ki

nevezett küldöttség’ tagjai e’ következők : Császár 

Ferencz, Eckstein Adolf, Eötvös József b., Fáy 

András , Hajnik Pál, Havas Ignácz, Hengelmüller 
Mihál, Jerney János, Jeszenszky Ignácz, Kende- 

lényi Karol, Lukács Móricz, Műhr Antal, Perlaky 

Sándor, Ritter Adolf, Szabó János, Tasner Antal, 
Trefort Ágoston.

5. A casino teremében tartattni szokott han- 

gászati mulatságok az 1846-diki juniusi közűlés ha

tározatából megszüntetvén, az azokra vonatkozó 

szabályok’ feljegyzése szükségtelenné vált.
6. Az Egyesület’ kényelmeinek szaporítása ’s 

egyszersmind a’nemzeti színészet iránti részvétének 

tanúsítása végett az 1850-ik évi martius 17-én 
tartott rendkívüli közűlés határozatához képest a’ 

pesti nemzeti színházban lévő társasági páholy 

ugyanez év december végéig a’ Casinoi tagok 

használatára kibéreltettni rendeltetett olly meg

jegyzései: hogy e’ páholy minden háborgattatás 
nélkül folytonosan ’s szabadon használtathassék, 

’s mindazon jogokban, melyekei a’ casino a’ pá

holyt illetőleg ekkoráig élt, ezentúl is részesüljön.
7. A’ Casinoban közhatározat szerint illy tar

talmú aláírási-ív van kitéve, mellyhez minden tag
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járulhat: „Ki testének elpusztultéval, mit halál
nak szoktunk nevezni, nem hiszi egész létének 

elenyésztét, annak utolsó pillanatiban, mikor nem 

ritkán egészen világos a’ fő, de se kéz, se nyelv 

nem mozoghat többé,felette kellemetlen érzés lehet, 

végakaratjának el nem rendelése miatt övéit, ba- 
rátjait vagy csak cselédjeit is minden ellátmány nél

kül hátrahagyni. Ez okból mi alulírtak végakara

tunkat jó eleve el fogjuk rendelni. Minthogy azonban 

alig lehet kellemesebb és nyugtatóbb érzés egy ne

meskeblű férfira nézve mint annak biztos hiedelme, 

hogy azon honfitársainktól, kiket éltünkben tisz

teltünk, becsültünk, holtunk után is hosszasabb ideig 

megemlegettetünk, ’s illy emlékezések alkalmával 

felhordott példáink után a’ jövő kor gyuladni fog 

nyomdokink követésére ott, hol azok az erény ös- 

vényét jelölék: ellenben ovakodásra's jobb ut’ válasz

tására serkenni ott, hol emberi gyarlóságunknál fog

va az igazság’ körén kivül kalandozánk, egyúttal 

ezennel azt is Ígérjük, hogy a’pesti nemzeti Casino- 

társaságnak végrendelkezésünkben egy kis emlék
jelet hagyandunk.

Eddigi aláírók az eredeti feljegyzés szerint: Szé

chenyi István, Bánffy Pál, Fáy András, Dercsényi 

Pál, Jankovich Antal,Orczy Lajos, Wenckheim Béla,



Pregard János, báró Liptay, Szilassy József, Wes

selényi Miklós, Jósika Miklós, Marczibányi Lajos, 

gr. Desewff'y Aurél, *) Baldácsy Antal, gr. Andrásy 

György, Benyovszky Péter, gr .Waldstein János, Da

ruvári Jankovics Izidor, Földváry Lajos, Földváry 

Antal, Niczky Sándor, Atzél József, Myller Antal, 

Orczy László, Podmaniczky Lajos, Kendelényi Ká

ról, gr. Festetics Vincze, Bohus János, Tasner 
Antal, Hajnik Pál, Rosti Albert, Szabó János, 

gr. Szápáry Antal, Ürményi József, Beniczky Lajos, 

Farkas Gábor, Bezerédy István.

*) Gr. Desewffy Aurél a’ fentebbi szakaszban tett ígéretéről 
—  még több évekkel halála előtt elkészített végrende
letében meg is em lékezvén, válogatott munkákból álló 
könyvtárát a ’ N. Casino egyesületének hagyományozta.
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A’ NEMZETI CASINO’

A L A P S Z A B Á L Y A I .

A’ Casino’ szabályai két részre oszlanak: a 1- 
kotó-s z ab ál y o kr a, mellyek az intézetnek 

mintegy alapúi szolgálván, az egész aláírás ide

je alatt változatlanul megmaradnak ; és r e n d e- 

letekre, mellyek az aláírás ideje alatt is idő

ről időre a’ körülményekhez képest változhatnak.

I.

Alkotó-szabályok.

1. A’ nemzeti Casino a’ jó ízlést, miveit ’s 

deli magaviseletet. józan és közhasznú elmélke

dést, az ész’ tehetségeit ’s a’ közértelmessé- 

get kifejtő ’s nevelő intézet. E’ kellemes és csi-
4*
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nos társalkodásnak szánt hely az egész Egyesület’ 

sajátja; benne egy tag sem követelhet mások fe
lett előjogot ’s kiváltságot.

2. Hogy ezen eredeti rendeltetéseinek an

nál inkább megfelelhessen az intézet, és nem
csak minden osztályú, hanem minden állású is 

legkisebb tartózkodás nélkül részt vehessen ab

ban ; a’ casinoi egyesület, mint egyesület, sem

miféle politicai színre mutatható határozatot vagy 

lépést nem teend, melly a’ végrehajtó hatalom’ 

rendeletivel egybeütközésbe jöhetne.
3. A’ casino’ tagjainak becsületes, nemes 

magaviseletű férfiaknak kell lenni.

4. Részessé a’ 10 évre aláírandó 50 pengő 
forint évenkinti fizetés mellett akárki lehet, kit 

a’ Társaság a’ rendeletek közt meghatározandó 

mód szerint egyesületi tagnak elválasztand.

5. Ha az aláírási időszak’ lefolyta után va- 

lamelly tag a’ Casinotársaságból kilép, sem ő ma

ga , sem örökösei az intézet’ semminémű tőké

jéhez vagy vagyonához legkissebb jogot nem 
tarthatnak.

6. Minden tagnak van joga általa jólismert 

és nemes magaviseletű honfit, külföldit, katonát, 

tudóst, művészt ’s jól nevelt ifjút a’ rendeletek
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közt meghatározott mód szerint az intézetbe be 

vezetni.

7. A’ társaság közgyűlésre évenként két
szer jön össze, u. m. január utolsó , és junius 

első vasárnapján változhatlanul. Mindazáltal vala

mint a’ Casinoban kifüggesztendő meghívás által, 
úgy hírlapok utján is a’ közgyűléseken leendő 

megjelenésre, a’ tagokat az igazgatóság emlékez

teti. Ezen gyűlés maga kebléből választ magának 

elnököt, ’s tárgyak ezek : a) az intézet’ akkori ál

lapotáról az igazgatók ’s választottság által teendő 
jelentés; b) az igazgatók’ ’s választottság kine

vezése ; c) a’ Casino’ további fentartására ’s eme

lésére szükséges intézkedések. Ha az előforduló 
tárgyak egy ülésben nem végeztethetnének-el, 

az azokról folyó kérdés február első és junius 
második vasárnapján ismét felvétetik , ’s akkor 

annak minden további halasztás nélkül el kell 

döntetnie. A’ vélekedések’ megoszlásakor a’ kér

déses dolgot az ülésben megjelent részesek több

sége határozza-el, ’s az igy hozott végzés min

den részest, akár jelen volt akár nem, egyiránt 

kötelez. A’ végzések valamellyik pesti magyar 

hirlap által közhírré tétetnek.
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8. Gyűléseken a’ többség nyilván ki nem 

tetszvén , a’ kérdés szavazásra bocsátatik, melly 

eképen megy végbe; a’ tárgy teljesen felvi- 
lágositatván, ’s megfontoltatván, minden tag egy 

e’ végre készített golyót vesz kezébe ’s azt a’ 
szavazó szekrénynek igen vagy nem szavak

kal megjegyzett fiókjába tetszése szerint veti. 

Midőn a’ gyülekezet száma páratlan, akkor az 
elnök is valamint minden tag külön csak egy 

szavazattal bir; ha pedig páros, akadály elhá

rítása végett, kettővel. Egy golyó-többség már 

határoz. Ha azonban több ágra oszlanék a’ kér

dés , összeül valamelly mellékszobában egy, 3 

tagból álló a’ közgyűlés által e’ végre kinevezendő 

bizottság, mellyben sem igazgató sem választott
sági tag nem lehet, ’s minden részesnek, kik 

egyenkint egyik ajtón be , másikon kilépnek, nyi

latkozását feljegyzi, ’s végre a’ többség akarat

ját a’ községnek előadja, melly azt soh3 kér

désbe nem vévén, véghatározásnak tekinti.

9. A’ Casino’ egyeteme az intézet’ folya

matban tartását, a’ közgyűlés’ határozatai vég

rehajtását, cselédjeire felügyelést és a’ pénzkiadá

sokat választottságra, és az ebben foglalt igaz-
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gatokra és jegyzőre bízza, kik a’ rendeletekben 

leírt módon választatnak.

10. Minden tag a’ maga esztendei részvényét 

a’ rendeletekben meghatározott helyen és időben 
lefizetni tartozik, szabadon és teljes felvilágosí

tása után kötelezvén le magát, érezni fogja tar

tozását, és így annak teljesítése végett semmi

féle unszolásra és kénszeritésre nem várand.
11. Szerencsejáték a’ Casinoban tilos.

12. A’ Casino’ cselédeinek senki borravalót 

ne adjon. Mindezeknek elég fizetésök jár, úgy 

hogy a’ Casino’ tagjai minden efféle ajándéki al

kalmatlanságtól mentek legyenek.
13. Ebet vagy más állatot az intézet’ fel

ső szobáiba hozni nem szabad.
14. Nehogy valaki terhes felszólitgatások 

által a’ Casino tói elidegenítessék , bizonyos szem

betűnő hely van javaslatok, aláírások, ’s más effé

le segedelmek’ számára rendelve, hogy az ott 

fekvő ívre kiki tetszése szerint írhassa nevét.

15. Azon esetben, ha az igazgatók vagy vá

lasztottsági tagok közül valamellyik kihalna, tartas

sák tüstént választoltsági ülés és addig is, mig 

azt a’ közgyűlés helybenhagyná vagy változtatná, 

neveztessék a’ kimúlt helyébe más tag.
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16. Könyvet, újságot, földképet ’s egyébb iro
mányt a’ Casinobul elvinni semmi szin alatt nem 
engedtetik.

17. Az olvasószobákban szerény és kímélő 
csend uralkodjék.

18. A’ Casino’ termében ebéd’s vacsorán kí

vül semminemű vigalom egyes részes nevében fize
tésért nem tartliatik; hanem illyes mindig az 

Egyesület nevében mehet végbe és Budapesten 
tartózkodó minden részesnek tudtára adatik.

19. A’ ki az általa aláirt esztendőket kitölti’s 
mindazon esztendők alatt részvényeit hiba nélkül 
lefizette ’s akkor megszűnik tag lenni, de későb

ben részvényesnek ismét elválasztatik, az idő

közbeni esztendők részvényeit nem tartozik lefi
zetni.

20. Ha valamelly részes a’ magaviselet azon 
elvei ellen vétkeznék mellyek mellet ezen Tár

saság’ tagjának a’ 3-ik alkotó szabály szerint fel

vétetett ’s e’ miatt kirekesztése iránt a’ közgyű

lésen indítvány tétetnék, melly indítványt legalább 

30 részesnek kell aláírni ’s a’ közgyűlésen jelen

levő tagoknak ez egy esetben 2/3 ad része határo

zott szótöbbségével kirekesztetnék, ezen Társa
ság tagja többé nem lehel. A’ vádló 30 tag közt
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azonban a’ szavazatok’ számításánál csak a’ jelen

levők szavazata fog számitatni ’s illy indítvány csak 

azon esetben vétethetik tanácskozás alá, ha a’ 

vádló 30 tagon kívül még más 60 tag van jelen 
a’ közgyűlésen.
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II.

Rendítetek.

1. A’Casino kora reggeltől késő estig nyitva áll; 
annak könyvtára, újsága, zongorája, biliárdjai’s 
ebédlője a’ részestagok’ használatára szolgálnak, 

minden cselédje kész kívánságaikat teljesíteni.
2. A’ részesek száma meghatározva nincs és 

részes mindenki lehet, kit a’ választottság arra 

méltónak itél.
3. Olly, hosszasbb ideig Budapesten tartózkodó 

’s több izben megjelenő bel- vagy külföldiek, ka

tona ’s polgári hivatalbeliek, ’s miveit ifjak, kik no

ha nem függetlenek, de mégis elegendő jövedelem

mel bírván, az ingyen bejárásra nem számolhat
nak , a’ Casinoban mint foglalkozók vétethetnek- 

fel, minden 3 hónapra 10 pengő forintot fizetvén 

előre foglalványúl. Három hónapnál kevesebb idő
re nem foglalkozhatni. A’ foglalkozók is szintúgy 

mint a’ részesek a’ Casinonak minden javával él
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nek ’s kellemeiben részesülnek,kivévén hogy a’gyü- 

lésekben szavazni, az intézetbe mást bevezetni, ’s 

a’ casinoi páholyt használni joguk nincs.
4. Azon foglalkozó, ki a’ 10 pengő forintot az 

évnegyed’ kezdetétől számítandó 14 nap alattié nem 
fizeti, azonnal magában megszűnik foglalkozó lenni.

5. Olly honbeli, ki már maga ura, vagy itt 
megtelepedett idegen, föld- vagy házbirtokos, 

nagykereskedő, gyámok, az intézetbe egyedül mint 
részes tag vétethetik be.— Vendégeknek pedig min

den fizetés nélkül csak olly idegenek választat

hatnak, kik ilt bizonytalan időre ’s mintegy átmenő- 
leg tartózkodnak; nemkülönben katona’s polgári hi

vatalban levők, tudósok, művészek, jól nevelt ifjak, 

kiknek az érintett pénzbeli járandóság terhökre es
nék — A’ vendégek szintúgy minta’ részesek a’ 

Casino’ minden javával élnek ’s kellemeiben ré

szesülnek , kivévén hogy a’ gyűléseken szavazni, 

az intézetbe mást bevezetni, ’s a’ casinoi páholyt 

használni joguk nincs.
6. Részessé lenni v a g y  az intézetet foglalkozó

kép több időre használni kívánók ebbeli szándé

kukat egyiknek az igazgatók közül előterjesztik, ki 

is miután a’ beavatandónak neve ’s kívánságának tár

gya az ajánló nevével együtt 8 napig kitűnő helyen
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az iránta szükséges értekezhetés végett kitétetett, 
a'legelső választotlsdgi gyűlést felőle értesíti, melly- 

nek ezen foglalatosságra az igazgatón kivül lega

lább 14 tagból kell állnia. A’ választottság szava

zás által elhatározandja, váljon a’ folyamodó a’ 

Társaság keblébe mint részes, évenkinti 50 pengő 

forint, vagy mint foglalkozó egy évnegyedre 10 
pgő forint fizetés mellett felvétessék-e ? A’ bevett 

tagok, foglalkozók,’s vendégek az őket ajánló ta

gokkal együtt az elválasztáskor jegyzőkönyvbe iktat- 
tatnak.

Ha casinoi vendég részes kivan lenni de a’ 

szükséges többséget el nem nyeri, azon naptól 

fogva mellyen érte a’ golyóvetés végbement, 

többé nem szabad járnia az intézetbe. Ha pedig fog
lalkozó kívánna részes lenni ’s nem nyerné-el a’ 

többséget, minthogy a’ foglalkozók illetőségeiket 

egy évnegyedre előleg tartoznak lefizetni, ollyas 

addig’s nem tovább járhat az intézetbe meddig már 

lefizetett foglalkozói illetőségének ideje terjed.

7. Arra hogy valaki a’ Társaságba mint ré

szes befogadtassék,a’ gyűlésen jelenlévő választott

sági tagoknak 2/3-adrész szótöbbsége szükséges.

8. Ha ki a’ választottság által első golyóvetés

re tagnak el nem választatik, ugyanazon ülésben
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tüstént másodszor vettetik érte golyó’s ha ekkor is 

kimaradni találna, ügyét a’ közgyűlés elibe viheti 

feljebb ’s ez által megválasztathatik.

9.Vendéget a’Casinoba minden részes szabadon 

vezethet-be, feljegyezvén az e’ végre rendelt „Ide
genek’ könyvében!> mind a’ bevezető tag a’beveze

tés’ napjával saját nevét mind a’ bevezetett vendég 
a’ magáét, llly bevezetés mellett azonban csak 8 

napig járhatni az intézetbe. Ha tovább kívánja va

laki a’ Casinot vendégkép használni, az igazgatóság 

által kiadandó ideigleni belépti jegygyei szükség el

láttatnia, mellynek ereje az első választottsági ülé

sig tart. Még tovább bejárni kivánó vendég és 

az őt ajánló részes’ nevének 8 napi kifüggesztése 

után a’ választottság által szintúgy mint a’ részes 

vagy foglalkozó titkos szavazás alá bocsátatik.

a) Az elválasztott vendégek a’ következő évi 

téli közgyűlés után tartandó első választottsági ülé

sig járhatnak-be; midőn az uj választottság által 

ismét golyóvetés alá bocsátatnak.
b) Mind az, ki vendégnek ajánltatik, a’ vá

lasztottsági ülésben ugyanazon évben csak egy

szer kerülhet golyóvetes alá, és ha ekkor a’szótöbb

séget el nem nyeri, közgyűlés elibe viheti-fel meg

választási ügyét.
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c) Ha valamelly részes, ki nem választottsági 

tag, valakit vendégül (szintúgy mint részesül vagy 

foglalkozóul) ajánl, azt valamelly válaszlottsági tag

gal közelebbről megismertetni el ne mulaszsza, 
hogy ez eképen iránta a’ választóknak minden szük

séges értesítést adhasson.
d) Valamint a’ foglalkozók’ úgy az elválasz

tott vendégek’ nevei is egyegy külön táblán vala

melly kitűnő helyen kifüggesztve tartatnak, ’s mind 
e’névlajstromokat, mindaz „Idegenek’ könyvét* az 
igazgatóság’s jegyző hónaponként egyszer vagy több

ször is átvizsgálván, szorosan ügyelend fel arra, 

hogy e’ tekintetben legkisebb visszaélés ne tör

ténjék.
10. A’ bevett foglalkozónak vagy vendégnek az 

őtel illető szabályok rövid kivonatban magyar, né

met vagy franczia nyelven átadatnak.

11. A’ választottság 54 tagból áll, kik között 3 
igazgató és l jegyző. Egyesületi jegyző ezentúl 
nem részvényes is lehet; ha mindazáltal a’ jegyző 

nem részvényes, ez esetben a’ választottságban 

szavazattal nem bir. Mindezek évenkint a’januári 

közgyűlésben ekkép választatnak újra:
a) A’ mindegyik részes által választatni kívánt 

54 választottsági tagnak’s ezek közt 3 igazgató ’s egy
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jegyzőnek nevével betöltendő szavazati ívek szétkül

dése azon részesek’ számára, kik Budapesten tar

tózkodván , közgyűlésre meghivatnak, 3 tag ’s a’ 

jegyzőből álló bizottság által eszközöltetik pecsét 

alatt. E’ s tagot a’ választottság maga kebléből tit

kos szavazás utján választja.

b) A’ betöltött szavazati ívet az ülésben min
den választó személyesen adja a’ választóbizottság’ 

elnökének kezébe,’s azé’mellett levő két más tagja 

ugyanazon bizottságnak minden általadó’ nevét fel

jegyzi.
c) A’ szavazati ívek átnézése végett a’jegyzőn 

kivül 7 tagból álló bizottság neveztetik ki, kiket a’ 

közgyűlésnek ajánlás végett hasonlólag a’ választott

ság titkos szavazattal választ. A’ bizottsági tagok 

becsületük lekötése mellett nyilván fogadást tesz
nek, hogy a’ közkivánságot igazán,’s részrehajlat- 

lanul jelölik ki; hogy azonban az ülés’ egyéb tanács
kozásaiban részt vehessenek, csak délután fognak 

az ívek’ átnézéséhez; addig pedig a’ bizott
ság az íveket magában foglaló medenczét szek

rénybe zárván, ennek kulcsát a’ bizottság’ elnöke a’ 

maga ’s még 2 más bizottsági tag’ pecsétével lepe

csételve magához veszi. A’ bizottság úgy intézi 

munkálódását, hogy azt, ha csak lehetséges, egy
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ízben elvégezze, és minden szavazati ívet tüslint 
eléget.

d) Igazgatóságra vagy jegyzőségre adott szava
zat azon esetre, ha valaki e’ részben a’ többséget 

el nem nyerné, választoltsági tagságra is szól, kive- 
vén, ha ugyanazon név egy íven két külön minő

ségben egyszernél többször fordulna elő.

e) Ha valamelly újonnan választott igazgató vagy 

választottsági tag ezen hivatalt fel nem vállalná, 

az utána legtöbb szavazattal bíró jutand helyébe.

f) A’ választás’ eredménye más nap tartandó 

közgyűlésen hirdettetik-ki. Ugyanekkor a’ minden

kit illető tisztség ’s mindennek rendes átadása ’s 

vétele a’ bizottság felügyelete mellett végbe megy. 

Magában értetik, hogy ezen bizottság kineveztetése 

’s munkálódása ellen semminemű kivétel nem té
tethetik.

12. A’ választottság valamellyik igazgató által 

egybehíva, elnökét minden ülésre maga kebléből 

betűsor szerint nevezi-ki, ’s a’ Casino igazgatá
sa tárgyairól tanácskozik és rendeléseket tesz. Eféle 

ülések két nappal elébb kihirdettetnek, hogy a’ vá

lasz tottságban nem lévő részesek is, kiknek tetszik,



65

megjelenhessenek, de csak mint hallgatók min

den szólási szabadság nélkül.

13. A’ téli és nyári közgyűlésekben hozott 

rendeletek, valamint a’ számadások’ rövid kivo

natja is részint hírlapok által, részint a’ téli köz

gyűlés után kiadatni szokott Casinokönvvben közhír
ré tétetnek.

14. Minden tag részvényét a’. Casino pénz

tárnokánál Pesten, M. Dorottya utczai 310 szám 

alatt fizeti vagy fizetteti-le, ’s nyomatott nyug- 

tatványt kap. Budapesten lakók az év’ első 

három hónapjában kötelesek fizetni, másutt 

tartózkodik pedig legkésőbb a’ pesti Medard- 

vásárig.

15. A’ ki az év’ 3 első negyedében lesz a’ 

Casino’ részese, az, az 50 pgő frtnyi részvényt 
ugyanazon évre tartozik fizetni, ha pedig annak 

utolsó negyedében vétetik-fel az intézetbe, azt 

jövő évre teendi-le ’s addig csak mint vendég jár

hat a’ Casinoba.

16. A’ Casino’ teremét idegen czélra ’s vi

galmakra , mellyeknél a’ bemenetért fizetés kí
vántatik, alkalmazni nem lehet.

17. Ha cseléd, rend vagy alkalmaztatás el-

5
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len valakinek panasza van, jegyezze-fel a’ pa

naszkönyvbe, nevét is aláírván. A’ panaszkönyv 

minden választottsági ülésen felolvastatván a’válasz- 

toltság helyes panaszokat megszüntetni ügyekszik, 

’s eziránti rendeléseit vagy észrevételeit a’ haj
tott lapra irt panaszok mellé jegyezteti. Név

telen ’s honfi által idegen nyelven irt panaszokat 

az igazgató kitörül.

18. Van egy javaslatkönyv is, mellyben min

den részes az intézet javítására ’s emelésére 
szolgálható módokat ajánlhat. Ezen könyv ha

sonlókép minden választottsági ülésben felolvas- 

tatik.
19. A’ nemzeti Casino minden jelesb ma

gyar munkát az igazgató által tüstént megsze

rez ; szabadságában maradván azonban, minden 

választottsági tagnak az ülésben ez iránt előter

jesztést tenni.
20. A’ Casino vagyonáról két leltár vitetik, 

egyik mindig a’ kirendelendő igazgató’ szállásán 

áll, másik a’ levéltárban , ’s az uj szerzemények 

ugyanegy nap mindkettőbe beiktattatnak.

21. A’ számadások vitele végett a’ követ

kező határozatok szolgálnak szabályul:

a) A’ számadás mindenkor a’ téli közgyű
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lés előtt vizsgáltatik meg, melly végből a’ nyári 

közgyűlésből választottsági tagok és más része

sekből álló vegyes küldöttség lesz kinevezendő.
b) Minden fizetést egyenesen a’ pénztárnok 

tesz a’ kirendelő igazgató rendelésére.

c) A’ pénztárnok a’ választottságnak havon

ként bemutatja a’ pénztár állapotjának rövid ki
vonatát.

d) A’ foglalkozók megválasztása ’s járandó
ságaik lefizetése a’ foglalkozók’ könyvében min
denkor rendesen feljegyeztetik.

e) A’ leltár’ két példányába a’ fennálló sza
bály szerint minden uj szerzemény árával együtt 

beiratik.

22 . A’ gyűlések’ tartását illetőleg a’ követ

kező szabályok állanak-fen:
a) Engedjünk az elnöknek rendtartási ha

talmat gyakorlani ’s ha csendre csendít, vagy az 
előbb felállott beszélni akarót megnevezi, en

gedjük azt szólni ’s halgassuk végig béketűrés

sel. Ha többen kívánnak szólni, ez olly sorban 

történjék, mellyben magukat jelenték ’s az el

nök által feljegyeztetvék.
b) Ne beszélgessünk suttonban. Mit monda

ni akarunk, mondjuk a’ közönségnek ’s ne szom-
5*
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szédainknak, ’s ha csakugyan szólni akarót va
lamire figyelmeztetni kívánunk, tegyük ezt hal

kan.
c) Maradjunk a’ kérdés mellett ’s ha attól 

eltávozunk, legyen szabad az elnöknek arra min
ket visszatérítem.

d) A’ csengetést valamint a’ »h a 11 j u k» 

felkiáltást is vegyük rögtöni elnémulás’ jeléül.

e) Mig az elnök a’ végzést ki nem mond

ja, ne menjünk tovább.
f) Szólítsuk egymást a’ gyűlésben igy»u r ai m!” 

vagy „urak!"
g) A’ gyűlés termében közgyűlés alatt sen

ki ne dohányozzék.
23. A’ Casino minden tehetségét magának 

tökéletes megálapitására és saját ház szerzésére 

kivánván egyesíteni; semminemű idegen intéze

tekre vagy czélokra pénztárából akármi szín alatt 

segítséget nem ajánl.
24. A’ casino termeiben ebédet csak casino 

tag adhat, de ebbeli szándékát az igazgatóság

nak tudomás végett előleg bejelenteni tartozik.



Az igazgatók’ jogai ’s kötelességei.

1. Ők hirdetik ki a’ választottsági ülések’ 

napjait.
2. A’ vendéglő és cselédek’ rendben tartá

sa, ’s talán szükséges megszólítása és dorgálá

sa, ’s ez utolsóknak megfogadása és változtatása 

őket illeti. E’ végre a’ panaszkönyvet gyakran 
átvizsgálják, és a’ benne feljegyzett hiányt ’s 

rendetlenséget valósulva találván, azonnal meg

orvosolják.
3. A’ már elfogadott fizetéseken kivül olly 

elkerűlhetlen és sürgetés költségekre, mellyek 

választottsági ülés tartásáig nem halaszthatók, 100 
pengő forintig rendelhetnek ki a’ pénztárból.

Megeshető zavar és rendetlenség elhárítása 

végett, az igazgatók közül a’ számadások és pénz

zel bánás csupán egyikére bizatik: hogy ezek fo- 

lyamatja felől mindig tiszta és körülményes tu
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domása lehessen. Ő hatalmazza meg a’ kifizetése

ket, és ha eltávoznék, a’ helyébe megbizandót a’ 

választottság helybenhagyása mellett ő választja ki. 

Jelenleg Urbanovszky Justin ur fogadá el az ebbeli 
megbizottságot.

5. Semmi nagyobb változtatást a’ választott

ság’ helybenhagyása nélkül nem tehetnek.
6. A.’ részvények’ beszedését minden módon 

eszközleni kötelesek, ’s azért a’ gondatlan ’s vo

nakodó fizetőt, szóval vagy Írásban, kötelezése’ tel

jesítésére több ízben is felszólítják, ’s ha minden 

fáradozásuk sikeretlen maradna, annak nevét a’ 

választottsági vagy közgyűlésnek bejelentik.

7. A’ közgyűlések’ határozásait, ’s a’ közönsé

get érdeklő dolgokat egyik hírlap által közhírré 

teszik.
8. Az intézet’ ezüstére ’s minden feljegyzett 

bútorai’ jó karban tartására ügyelnek, a’ pénztárt 
’s számadásokat gyakran megvizsgálják, felvigyáz

nak különösen arra, hogy a’ számadó főcselédnek 

minden hónap végével beadandó számadásában hi

ány ne legyen, ’s hogy ő azzal, kitől mit vett, 

nevét ’s portékája árát hitelesen beírassa.

9. A’ kártyapénz nem követeltetvén , az ő 

szorgalmokra hagyatik, hogy e’ miatt a’ kiadá

sokban visszaélés ne essék.



71

10. A’ pénztárnoktól minden közgyűlés előtt 

előkérik számadásait, ’s a’ gyülekezetei mind a’ 

begyült, mind a’ kiadott ’s fenmaradt pénz meny- 

nyisége ’s minéműségéről élő szóval is tudósítván, 

a’ számadást minden ágazataiban és részletiben 

több példányban a’ részesek között köröztetik.

11. Minden év végével előleges költségvetést 

fognak a’ következőre kidolgozni, a’múltnak jöve

delmét ’s kiadásait vevén alapúi, ’s a különbséget 

vagy czélirányos változást érintvén, melly a’ jövő 

éviekben történhetnék. E’ költségvetést a’ követ

kező évi januári közgyűlésnek elébe terjesztik, melly 

azt átnézvén, észrevételeit ’s utasításait az iránt 

kijelenti.
12. A’ Casinonak folyamatban ’s tisztán tar

tására , benne a’ csend ’s illendőségre ügyelnek, 

hogy az intézet mindig legjobb hírben maradjon. 
Ők emlékeztetik ennélfogvást a’ netalán feledékeny 

részeseket a’ közakarat határozta alapszabályok’ 

tisztelésére, ők hiják össze a’ választottságot, 

sőt ha szükséges lenne, az egész társaságot, 

annak meggátlására, ha valamelly részes, foglal

kozó, vendég vagy akárki a’ község’ méltóságát 
akármi módon megbántani, rendeleteit átalhágni, 

sőt az intézetet magáénak tekintvén, benne hatal
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maskodni, ’s így a’ közegyességet háborgatni nem 

átallaná; vagy pedig olly valaki találkoznék, ki a’ 
világ’ előtt hírét ’s characterét mocsokkal bélyegez

ni, vagy mocskítani szenvedné, úgy hogy az egyetem 

vele társasági közlekedését, a’ nélkül hogy ezen 

szenny magára is háramlanék, nem folytathatná, 

illyes esetekben a’ társaság’ nyugalmát, díszét, ’s 

eddig érdemlett tisztasági fényét óvni köteleztet- 

vén, az iily tagot az intézetből kimaradásra, mind- 
azáltal kimélőleg megkérendik.



A ’ választottság’ jogai ’s kötelességei.

1. Havonkint, vagy ha sürgetős dolgok jön

nének közbe, akármikor szükséges leend, az igaz

gatók állal a’ választottság’ ülésére hivatalosan meg
hivatta tnak és miután e’ tisztet és a’ bennök helyez

tetett közbizodalmat elvállalták, pontosan megje
lenni tartoznak.

2. Yalamelly végzéshozásra a’ választottság tag

jai közül hétnek, ’s ezek számában egy igazgatónak 

kell jelen lenni.
3. A’ választottság, dolgai folytatásában sem 

önkényleg,sem megállapított rend ellen semmit nem 

tehet, hanem munkálódásiban a’ közgyűlés’ hatá
rozásaihoz szorosan ragaszkodva az intézet javá

ra czélzó szabályokat készitend, ’s végre is hajtand, 

annak idejében megvizsgálás ’s helybenhagyás vé

gett a’ következő közgyűlés elébe terjesztvén.



74

4. Sarkalatos és rendkívüli változtatásokat egy e
dül a’ két közgyűlés határozhat.

5. A’ választottság ezen ülésekben minden czél- 

irányos, ’s nem épen a’ közgyűlés jogai körébe tar

tozó tárgyat, melly az intézet’ gyarapodását és virág

zását előmozdítja, nem különben a’ netalán észre
vett hibák ’s hiányoknak, vagy az intézet’ folyamatját 

gátoló egyéb akadályoknak elhárítását, valamint 

pénzkiadásokat, a’ költségnek ’s számadásoknak szo

ros megvizsgálását munkába veszi,’s az ezek iránt tá
madt kérdéseket, fontos, velős és kimerített tanács

kozás után a’ többség’ véleménye szerint eldönti.

6. Az igazgatók befolyása mellett a’ választott
ság határozza el az intézet készpénzének a’ legbátor- 

ságosbb helyre, melly minden esetre ki nem haló 

test legyen, minden törvényes óvások melletti ka
matra kiadatását.

7. Az igazgatóknak , valamint a’ közrend fen- 
tartásában, úgy a’ pénzek behajtásában is minden

kor kitelhető módon segélyül szolgál.

8. Sem az igazgatók, sem a’választottság bár

mi szin alatt jutalmat vagy kárpótlást senkinek sem 

adhatnak, mivel az effélék elitélését és rendelé

sét, ha csak ugyan valameily különös eset magát 

előadná, a1 közgyűlés önhatása körébe foglaltatni
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kívánja és magának mindenkorra fentartja. — Ha

sonlókép az igazgatók, valamint a’ választottság is, 

a’ netalán kicsapongó és szükségtelen költségektől 

el vannak tiltva, és csak a’ mulhatlanokra szorítva, 

meg lévén már mind az, a’ mi leginkább szükséges, 

az intézet számára szerezve.
9. Ila mind a’ három igazgató hosszabb idő

re eltávozna, vagy akármikép tisztében eljárni 
akadályoztatnék , az igazgatóság’ előadása és be

folyása mellett a’ választottság e’ végre tartandó 
ülésében kebléből valakit kinevez, a’ ki az igazga

tó helyét mindaddig tartja , míg egyik vagy má

sik hivatalát ismét folytathatandja.
10. Különösen iparkodni fog a’ választottság 

a’ részesek’ számát, leginkább jeles és kitűnő’ 

férfiakkal nevelni; minden, akármelly osztályba be

avatandó uj tagnak az intézetbe való felvétele, 
a’ már érintett mód szerint, az ő szavazásától 

függ-
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PÉNZTÁR ÁLLODALMA.

1848iki január Itöl december 3íeig.

J á r a n d ó s á g o k :
1847dik évi december 31éról hátramaradt tartozások:

Pengő 
fór. kr. fór. kr.

1 8 3 4 r ő l 4  részdíj 2 0 0 —
1 8 3 5 r ő l 5 „ .  . 2 5 0 —
1 8 3 6 r ó l 6  ,, 3 0 0 —
1 8 3 7 r ő l 7 „ 3 5 0 —
1 8 3 8 r ó l 9 4 5 0 —
1 8 3 9 r ö l 1 0  „  . 500 —
1 8 4 0 r ő l 1 2  „  . 6 0 0 —
1 8 4 1 r ő l 6  „ 3 0 0 —
Í 8 4 2 r ő l 1 0  „  . 5 0 0 —
1 8 4 3 r ó l 1 3  „  . 6 5 0 —
1 8 4 4 r ó l 2 1  „  • .  1 0 5 0 —

1 8 4 5 r ő l 3 3  „ . 1 6 5 0 —
i 8 4 6 r ó l 6 0  „  .  . . 3 0 0 0 —
1 8 4 7 r ő l 1 6 8  „  . .  8 1 0 0 —
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Egyéb járandóságok 1848ra
pfor. kr.

Á’ múlt 1847dik évi pénztár 
maradvány . . . .  3707 8

A ’ folyó 18i8dik évre 5S4 rész
vényes után . . . 29200 —

Foglalkozóktól . . . 1000 —
A’ pesti keresk. társulatnál levő 

14000 pgöfl tőke után egy évi 
(azaz 1847ki aug. ltó l  folyó 
1848ki aug. l ig  5 ° /« )  ka
matban . . . .  700 —

A’ komáromi hajóbiztosító tár
saságnál levő ti000 pgőft tőke
pénz után I847dik évi januar 
31 tői f  I848dik évi januar 
31ig járó kamatban 300 —

Budapesti lánczhidi 20  rész
vénybe fektetett tő k e , jelesül 
184tfki januar 1 tői juíius l ig  
9000 pgőft, julius itő i 1849ki 
január l ig  pedig 10000 pgőft 
után 5 ° /o  kamat . . 475 —

A’ kereskedelmi banktól vállalt 
10 részvény után kamat ’s 
osztalékban . . . .  315 —

Hengermalmi 3 darab részvény 
után kamat ’s osztalékban . 180 —

A’ kereskedelmi bankban kamat
ra kiadva volt apróbb tőkék
től 4 ° / „  kamatban . . 173 24

Vegyesekből . .  . . 75 45
A ’ keresk. banktól az 1848ki 

rendkívüli kiadások fedezéseül 
kölcsön vétetett . . .  3000 —

Öszves járandóság —  —

pfor. kr.

39126 17 
57326 17

*) Osztalak 1848-ra nem adatott



79

II.
Bevé t e l :

.4) R e n d e s  b e v é t e l .

P e n g ő  

fór. kr. fór. kr.
A’ múlt I8!7dik  

maradvány .
é \ i  pénztái

1843ról 
1844ról 
1845röl 
1 8 16ról 
1847ró 1 
I848i ól 
Foglalkozóktól 
Kamatokból 
Vegyesekből

i
t
1
9

04
345

ré . 'Z d i j
3707 8

50 -
5 0  —  
50 —  

4 5 0  -  
3200 -  

17250 — 
1000
2113 24

75 45

2?) R e n d k í v ü l i  b e v é t e l :  

A ’ kereskedelmi bankból kölcsön 
vétetett az \ 48dik évi rend
kívüli kiadások fedezéseül . 3000 —

27976 17

3000 -

Öszves bevétel 30976 17

É szrev é tel: A’ közgyűlés által 46 részvény után eső 2300  
pgöft a’ tartozásokból kihngyatni rendeltetvén : ehez- 
képest a’ bevétel ’s tartozások’ öszvege ’s járandósági 
öszlet közt 2300 pgőftnyi különség származott.
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III.

Ki a d á s :
4 )  R e n d e s  k i a d á s :

f ó r . h r .

Házbérre . . . . 6040 _
Tisztviselők’ ’s cselédek’ fize

téseire 710!) _
Cselédek’ téii ’s nyári öltözeteire 1954 5
Komornik által tett házi rendes

költségre . . . .  
Olaj- ’s égettborra .

120
3151 25

K ártyára........................................... 943 36
Gyertyára . . . .  
Dohányra ’s dohányzó szerekre

1307 42
326 46

Tűzifára . . . . 477 20
Magyar könyvekre 140 56
Hírlapok ’s folyóiratokra 1254 39
Könyvkötői munkákra 373 54
Írószerekre . . . . 211 28
Mesteremberek munkabéréire . 2125 48
M o s á s r a .......................................... 1165 57
Nemzeti színházi páholyra 2259 20

B )  R e n d k i v ü l i k i a d á s :

Rendkivüli könyvekre 763 9
Uj szerzeményekre 511 24
Budapesti lanczbidi részvényekre 1000 —

Özzves kiadás

Pengő 
fór. hr.

27959 56

2274  33 

30234 39
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IV.

1848ki december 31kén maradt tartozások:
Pengő

fór. kr.
m i r ő l 4  részdíj 200 —
1835röl 5  „ 250 ---
1836ról 6  „ 300 —
1837ről 7 „ 350 —
1838ról 8  „ 400 —
1839ről 9 „ 450 ---
1840rő! 11 „  . 550 _
i s i i r ő l 4  „ 200 ---
1842ről 6  „ 300 ---
1843ról 7  „ 350 ---
1814ről 14  „ 7 0 0 ---
1845ről 24  „  . . 1200 —
1846ról 42  „ 2100 -
1847ról 95  „ 4750 --
1848ról 239  „ 11950 —

Öszves tartozás 24050

6



K a m a t o z ó  t ő k é k :
Pengd 

fór. kr.
A’ pesti kereskedelmi társulatnál _ . 14000 —
A ’ komáromi hajóbiztositó társaságnál 6000 —
Budapesti lánczhid részvényekben . 10000 —
Gép- ’s vasöntő-gyárban . . . 10000 —
Kereskedelmi-bank részvényekben 5281 23
Pesti hengermalmi részvényekben . 3527 30

Öszvesen 48808 53

Ide számítván a’ fönebbi tartozások’ 
öszvegét • .  2 4 050  —

Továbbá a’ pénztári maradványt . 741 48

A’ Casino’ mostani valóságos ’s remél
hető összes pénzértéké . . . 73600 41



PÉNZTÁR ÁLLODALMA.

1849ki január llő l december 3íkeig.

I.

J á r a n d ó s á g o k :
1848dik évi december S íről hátramaradt tartozások:

Pengő 
fúr. kr. fór. kr.
200  —

250 —
300 —
350 —
400 —
450 —
550 —
200  —

300 —
350 —
700  —

1200 —

2100  —

4750 —
119C0 —  24050 —

6*

Í834ről 4  részdíj 
183öről 5  „

1836ról 6 „
1837ről 7  „
1838ról 8  „
1839ről 9 „
1840ről 11 „
I841ről 4  „
iS 4 2 ró l 6  „
1843ról 7  „
1844ről 14 „

1845ről 24  „
1846ról 42  „
1847ről 95 „
i84S ró l 239 „



Egyéb Járandóságok 1849re:

A’ múlt 1848dik évi pénztár 
maradvány .

A ’ folyó 1849dik évre 585 rész
vényes után 

Foglalkozóktól
Budapesti lánczhidi 2 0  részvény

be fektetett inOOO pgóft tőke 
után egy évi (azaz 1849dik évi 
január ítö l 1850dik évi január 
i i g )  5 °/n kamatban 

A ’ kereskedelmi banktól vállalt 
10 részvény után 1848dik év 
másod felére, ’s az 1849iki 
egész évre osztalékban 

Hengermalmi 3 darab részvény 
után osztalékban .

Kölcsön vétetett . .

Pengő 
fór. kr. far. kr.

741 48

29250 -  
630 —

500 -

375 —

180 —
7000 —  38676 48

Öszves járandóság 62726 48
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II.
B e v é t e l :

4 )  R e n d e s  b e v é t e l :

A ’ múlt 1848dik évi pénztár 
maradvány

1845ről
1846ról
1847ről
1848ról
1849ről

1 
1 

11
32

255

részdíj

Foglalkozóktól 
Budapesti iánczhidi 20 rész

vénybe fektetett 10000 pgőft 
töke után egy évi (azaz i  849ki 
január 1 tői 1850dik évi jan. 
l i g )  5 o /° kamatban .

A ’ keresk. banktól vállalt 10  
részvény után 1818dik é v ’ 
másod felére, ’s az 1849iki 
egész évre osztalékban 

Hengermalmi 3 darab részvény 
után osztalékban .

Pengő 
fór. kr. fór. kr.

48741
50
50

550.
3600

12750
630

500 —

3 7 5 -

180 19429 48

B )  R e n d k í v ü l i  b e v é t e l :  

Kölcsön vétetett . . . 7000 — 7000

Öszves bevétel 26426 48

É s zr e v é te l: 1 )  A’ pesti kereskedelmi társulatnál kamatozáson 
levő 14000 pgőft tőke után 1849dik évre járó 6i>/0 
kam at, a’ most nevezett társulat’ házában tartott
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casinoi szállás-bérébőli levonás kölcsönös megállapítása 
után fogván csak kicgyenlittetni; ez csak a’ jövő 
1850dik évi számadásba fog felvétethetni.

2 )  A’ komáromi hajóbiztositó társaságtól vállalt 30  darab
részvénybe fektetett 6000 pgőft után, a’ most neve
zett társaság pénztára kizárólag Kossuth pénzjegyekkel 
lévén ellá tva , ezek pedig felsőbb Rendelet folytán a’ 
komáromi várparancsnokságnak beadatván; se’ kamat 
sem osztalék e’ folyó 1 8 19dik évre nem adatott.

3 ) A’ gép- és vasöntő-gyár társaságtól vállalt 10 darab
részvénybe fektetett 10000 pgőft a’ folyó 1849(1 ik 
évre nem kam atozott; az ezen gyárt alapított rész
vényes társaság ugyanis csőd alá kerülvén.

4 )  Egy sajátkezileg alá nem irt részvényes’ 3 évi tarto
zása határozatilag a’ tartozások’ öszvegéből kihagyat
ván; ehezképest a’ bevétel- ’s tartozások’ öszvege, ’s 
járandósági öszlet közt 150 pgőftnyi különség szár
mazott.
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III.
K i a d á s :

4 ) Rendes kiadás :  

fór. hr.
Házbérre . . . .  3308 —
Tisztviselők’ ’s cselédek’ fize

téseire . . . .  7180 —
Cselédek’ téli ’s nyári öltözeteire 1435 45
Komornik által tett házi rendes

költségre . . . . 174 40
O l a j r a ............................................ 3282 24
Kártyára . . . .  752  59
Gyertyára . . . . 1018 —
Dohányra ’s  dohányzó szerekre J69 23
Tűzifára . . . .  64S 45
M agyar könyvekre . 7 53
Hírlapok ’s folyóiratokra . 949 48
Könyvkötői munkákra . . 108 —
írószerekre . • . . 155 42
Mesteremberek’ munkabéreire .  1474 44
M o s á s r a ............................................ 1027 06
Nem zeti színházi páholyra . 1350 —

B) Rendkívüli kiadás.  

Rendkívüli könyvekre . .  91 13
Magyar pénzjegyekben beadatott 1920 —
Kölcsön vett öszvegek utáni ka

mat * 357 50

Oszves kiadás

Pengő
fór. hr.

23041 09

2369 03  

25 410  1 2
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IV.

1849ki december 31kén maradt tartozások:
Pengő 

fór. kr.
1834ről 4 részdíj 200 ___

lS35ről 5 99 * * • 250 —

1836ról 6 99 • * * 300 —

1837ről 7 >9 • * • 350 —

1838ról 8 99 • • * 400 —

183Sről 9 9,  * •• « 450 —

ISiO ről 11 99 • • • 550 —

184IrőI i 99 0 •  • 200 —

1842ről 6 99 * • • 300 —

1843ról 7 ff  •  • • 350 —

1844ről 14 JJ •  • • 700 —

1845ről 33 )) • • • 1150 —

184öról 41 99 • •  * 2050 ____

1847röl 83 4150 —

1848ról 166 J> • • 8300 —

1 8 í9 ró l 329 , ,  • 16450 —

Öszves tartozás 36150 ____
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V.

K a m a t o z ó  t ő k é k :
Pengő

A ’ pesti kereskedelmi társulatnál 
A’ komáromi hajóbiztositó társaságnál 
Budapesti lánczhidi részvényekben 
Gép- ’s vasöntő gyárban 
Kereskedelmi-bank részvényekben 
Pesti hengermalmi részvényekben

fór. kr.
14000 —

6000 —
10000 —
10000 —

5281 23
3537 30

Öszvesen 48808 53

Ide számítván a' fönebbi tartozások’
öszvegét ............................................

Továbbá a’ pénztári maradványt
36150 —

1016 36

A ’ Casino’ mostani valóságos ’s  remél
hető összes pénzértéke 85975 29

7




