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5GZABZ

Azok neve előtt, kik részvényeiket a’ múlt évi 
névkönyv kínyomatása után Írták alá * jegy áll.

Ha valakinek neve vagy czíme hibásan vagy liijá- 
nyosan Íratott, vagy kimaradt, méltóztassék 
eránta a’ titoknokot értesíteni.

Kik részvényeket ezután aláírni kegyeskednének 
tisztelettel értesíttetnek: hogy aláírási ívekkel 
az igazgatók , választmányi tagok, és a’ titok- 
nok bízattak meg.
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E l ő s z ő .

Intézetünk első évét, a’ születés és 
fejlődés zsenge korát a’ pártfogó t. me
gye fő ügyeleté, ’s a’ kormányzó Választ
mány ritka buzgalmú vezérlete alatt köz
tudomás szerént mind jelenre mind jövő
re biztosított olly sikerrel lialadá meg, 
millyennel eddigelé hazánkban egy rövid 
év alatt egy Intézet is alig dicsekheték.

Az Egyesület, három köz Gyűlései
ben minden oldalróli megvitatás után ki
kijelentett Vezérelvénél fogva: m i sze-

1 *



rétit szabály változtatásban csak a’ 
ki nem kerülhető, s hoszszasabb 
tapasztalás után szükségesnek ítélt 
esetekre szorítkozik, alkotott Szabás 
lyait jelen évre is, — mellyel a’ Váltó
törvényszékek felállítása, ’s a’ viszsza 
fizetések megkezdése által az intézet ke
zelési életére hihetőleg sok tanulságost 
rejtő korszak nyílt, — épségben meg
hagyta, csupán azon módosításokkal mel- 
lyek a’ múlt évi Martius 25kén tarta
tott köz Gyűlés által a' most érintett ve
zérelv mellett leginkább a’ pénztár biz
tosítására elkerülhetetlenné vált váltó? 
leveli kezelésekre nézve tétettek ’s ki is 
nyomattak.

Az alapterv következtében sokak ál
tal sürgetve indítványozott jobbágy-köl- 
csönre nézve a’ legközelebbi köz Gyű
lés határzottan kimondá, hogy az a’ sza

badabb rendelkezés alatt álló, ’s szükség
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esetében inkább hevertethető Tartalék- 
pénztárból a’ jövő 1842dik évben mul- 
hatlanul eszközlésbe fog vétetni.

Örömmel tapasztaljuk, hogy az in
tézet kormánnyá által gyakorlott szigorú 
rend, ’s pontos kezelések mellett, a’ 
közlekedők száma a’ növekedő bizalommal 
aránylag naponként szaporodik, ezt bi
zonyítják az ez évvel bekövetkezett visz- 
szafizetések is mert az eddig lefolyt más
fél hónap alatt nem ritkák az esetek, hogy 
ugyanaz, ki berakott öszvegét járulékai
val kivette, azt, vagy annak meggazdál
kodott részét másnap ismét betette. — 
De nem fogyott, sőt folyvást mutatko
zik a’ méltányos köz figyelem, és me
leg részvét is , mert még most is folyvást 
találkoznak hőkeblű emberbarátok, kik 
nemes vetélkedéssel sietnek elő segélni e’ 
jótékony intézet szent ügyét, ’s részvé
nyek aláírásával járulnak annak pénzbeli
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Alapjához; tanúsága ennek a’ t. ez. rész
vényeseknek itt következő ’s a’ múlt 
évit százon felül jóval haladó névsora.

Pesten, Február 20kán 1841.

Szalay József m. k,
intézeti titoknok.



Adler Dávid, nker.
* Adler Nép. János, kér.

Aebly Ferencz, kér,
’Aigner Ferencz, kér.

Algyay Antal, t. b.
Almásy József (ifj), t. b. 2 részv.
Almásy Pál, Heves várm. aljegyző. 2 részv. 
Alter Antal, kér.

*Altmann József, nker.
Andrásy György g r, f , Gömör várm. fő- 

isp. helyet, a’ m. t. t. igazg. ’s tiszt tag. 
Andrásy István, t. b.
Andrásy János, tiszt, kanonok ’s esperes. 
Andrásy József, helytartósági tan. 3. részv. 
Antal Mihály, ügyv. n. cas. könyvtárnok 

’s m. t. t. lev. tag.
* Appiano József, pesti váltó t. széki kér.

ülnök, ’s nker.
Auer Lázár, kér.
Augusz Antal, Tolna várm. főjegyző. 
Austerlitzer Gyula és Sámuel, nker.

* Baader Theresia.
Bajza József, t. b. ügyv. ’s m. tt. rendtag 
Balla Endre, Pest várm. aljegyző.
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Balogh Antal, t. b.
Balog József, alsó némedi jegyző.
Bánffy László, b. f . örökösei.
Bánffy Pál, b.
Barabás Antal, kér.
Barabás Miklós, academ. képiró , ’s m. t. 

t. lev. tag.
Bárány Ferdinánd, kér.
Barkassy Imre, m. k. canc. ügy viselő. 
Bartakovich-Palásthy Mária.
Batta Sámuel, Pest várm. főszolgabíró. 
Bekela Döme.
Beleznay János, gr.
Begrády János, Pest várm. aladószedő. 
Beniczky Adám t. b.
Beniczky Antal, t. b.
Bensch kai. József, lelkész.

* Bényey László, t. b. ’s ügyv.
Benyovszky Péter, t. b. ’s ügyv. 
Benyovszky Zsigmond, gr.
Beöthy Ödön, t. b.
Bereczky Antal, Pest. várm. alügyész, 
Bernáth György, t. b.
Bernáth Lajos, cs. kir. főhadnagy.
Bertha Sándor, t. b. ’s ügyv.

* Bezerédy István, t. b.
Bezerédy Miklós, t. b.

* Bibanko Gyula, keresked. tanitó.
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Bicskey Ignácz , t. b.
Bicskey Lajos, Pest várm. alszolgabiró. 
Bicskey "V enczel, közbirtokos.
Biedermann H. és fiai, nker 3 rész. 
Biedermann M. L. és társa , nker 10. részv 
Bielek János, Pest várm. házi főadószedő. 
Birisics Ferencz, haszonbérlő.
Biro Imre, Csanád várni, főügyész.
Bohus János, t. b.
Bónis Sámuel, t. b.
Bors József, helyt, ügyviselő.
Borsody András, t. b. ’s pesti vál. polgár 
Boscovitz Emmánuel, nker.
Boscovitz József L. nker. 5 részv. 
Boscovitz-Schultheisz Hona.
Botka Imre , t. b.
Bozsó János.
Braun Jakab, kér.
Breisach Herinann. nker.
Breuer Izsák és fia, nker 
Breutner Sigmond kér.
Buda sz. kir. főváros. 2 részv.
Buday Ferencz , óbudai kor. urad. ügyvéd. 
Bujanovics Sándor, t. b.
Burghardt Ferencz, orvos tanár. 
Burgmann Károly, pesti vál. polgár ’s nker. 

2 részv.
Búza János, kér.
Bükk Zsigmond, t, b.



Cahen Miksa A. nker.
* Chladek Péter, pomázijegyző.

Clementisz János, Pest várni, számvevő. 
Cohn Hennann, kér.
Csáky Petronella, grófnő.
Csanády Ferencz, ügyv.
Csapó Dániel, t. b.
Csapó-Gindly Katalin.

* Csausz Márton, orvostanár ’s a’ ni. kir.
tud. egyetemnél boncztudomány tanító. 

Csemiczky Lajos, t, b.
Csernus Mária.

* Csizmazia János, kér.
* Csontos Lajos, Pest várm. mérnök, 

Czebrián Antal, gr.
Czenner Emészt ügyv.
Dapsy Ráfáel, t, b.
Deák Ferencz, t. b.
Deák József, t. b.
Dercsényi P ál, b. 2 részv.
Domaniczky Antal, t. b.
Domby Márton, t. b. ’s ügyv.
Dőring József, nker.
Dubraviczky Simon, Pest várm. első alis

pán 2 részv.
Dumtsa Demeter, (ifj) nker.
Dürr Károly Antal, kér.
Eckstein Rudolf, Pest várm. alszolgabiró.
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Egressy Sámuel, Pest várni, főügyész. 
Egyed Sándor, pesti polgár.
Englánder H. nker 
Englánder Salamon, nker.
Ensel-Réső József, iigyv.
Ensel-Reso Sándor, t. b. ’s ügyv.
Eötvös József, kir tan. ’s kir ügyek ali

gazgatója
Erbler és Radóczy, kér, 
Fábián-Lieszkovszky Krisztina.
Fabricius József, kér.
Fáy András, t. b. ’s m. t, t. tiszt tag 4 

részv.
Fáy György, Pest várni, főszolgabíró 
Fáy Ignácz. joggyakorló.
Fáy József, t. b.
Fáy-Máriássy Ilona.
Feichtinger Domokos, Prépost ’s pesti belv. 

lelkész.
Feley-Aigner Katalin 
Fest Károly Lajos , nker.
Fischer Leopold, kér.
Fleischl Sámson és D. kér.
Flesch Alajos, kér.
FlórFerencz, orvostanár ’s Pest városi 

tiszt, phys,
Fogthüy Zsigmond , Komárom várni, szol- 

gabiró.



Földváry Gábor t, b.
Földváry-Kubinyi Amalia.
Fricz Károly Antal, kamarai tiszt. 
Friebeisz István, Pest várni, hadi főadó

szedő.
Frőlich Fridrikügyv. ’s nker.
Fuchs Keresztély és társa, nker.
Fuchs Sámuel, kér.
Gál János, t. b. ’s Pest várin. per- és le

vél-tárnok.
Gallovich Vincze, t. b. ’s ügyv.
Géczy István, m. kir. udvari canc. refer, 

és Zólyom várm. főispán 2 részv.
* Geitlner József, nker.

Ghyczy János, cs, kir. kapitány.
Goldner Mójzes, kér,
Gombay Menyhért, t. b.
Gombay-Saáry Karolina,
Gombos Bertalan, kir. ügyv.
Gosztonyi Lajos, t. b.

* Gozsdu Emmánuel, ügyv. ’s pesti vál. polgár. 
Gőtz és Báhr, kér.
Grabovszky Athanáz t. b. örökösei. 
Grabovszky Konstantin, nker. 
Granichstátten Sámuel, fogorvos.

* Gross Károly, nker.
Griinhut Jakab Károly, orvostanár 
Griinzweig H. nker.
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* Guggenberger Károly Ferdinánd, kér. 
Hajnik Pál t. b. ’s ügyv.

* Hajós Menyhért, Pest. várm. esküdt 
Halász Boldizsár, t. b.
Halász Imre (ifj.), Pest várm. esküdt. 
Halász Kálmánn , t. b.
Halász Miklós, t. b. örökösei.

* Halbauer Alajos, kér.
Halbauer János György, nker. 2 r. 
Hangyás Gedeon , t. b.
Harrach gróf’ raktára.
Hartleben Konrád Adolf, pesti vál. polg. 

’s könyvkereskedő.
* Hausner K ároly , kér. biztos.
* Hebelt Engelbert, pesti polgár.

Heckenast Gustáv, könyvker.
Hegedűs A ntal, Pest várm. esküdt. 
Hegyessy P é te rt b .’sráczkevi urad. ügyv. 
Heinrich Sámuel, kér.
Helmeczy Mihály, t. b. ’s m. t. t. pénz

tárnok.
Hengelmüller Mihály, ügyv.
Hertzka Jakab , kér. 2 részv.
Herzfelder Dávid, nker.

■^Herzl Izsák, kér.
Hirsch Xav. Ferencz, kér.

*  Hirschler León , kér.
Hocheker István, ügyv.
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Hoffmann K ároly, orvostanár.
Hollósy József, kir. iigyv.
Högyészy Lajos, cs. kir. főhadnagy. 
Hubay József, kir. ügyv.
Hutiray Sándor , ügyv.
Hyros Ignácz , t. b.
Ilkey Sándor, t. b. ’s cs. kir. kapitány.

* Iszer V. Vilmos, nker.
Jakovich József t. b. ’s ügyv.
Jálics Ferencz, pesti vál. polgár ’s nker

* Jalsovitzky Mihály (id) közbirtokos.
* Jankovich Im re, t. b.

Jankovich Sándor, Pest várni, alszolgabiró.
*  Jankovich Vincze , t. b.

Jankovits László, t. b.
Jankovits M ihály, lelkész.
Jankowich Miklós (id) t. b. ’s m. 1.1. tiszt.

tag.
* Jelenffy Ágoston , ügyv.

Jerney János, t. b. ügy. ’s ni. t. t. r. tag.
* Jónás Zsigmond , nker.

Jósika M iklós, b. J .
Jurenák József, gyógyszerész.
Jurenák P á l, kér.
Kacskovics Lajos, t. b. ügyv. ’s ni. t. t. 

lev. tag.
Kadisch Joachim, nker 2 részv.
Káldy Kálmán, t. b.
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Kammermayer A ntal, ügyv.
Kanitz M. L. nker.

* K ann, Singer és Deutsch, nker,
Kapczy Tamás, t. b. ’s ügyv.
Kappel Fridrik, pesti vál. polg. ’s nker. 
Karczag Benjámin, nker.
Karczag testvérek, kér.
Károlyi György , gr. f . Csongrád várni, 

főispáni helyett’s m. t. t. igazg. ’s tiszt, 
tag 4 részv.

* Károlyi Szidónia, k. a.
Kasovitz Jakab H irsch, kér,
Kasselik János, ügyv.
Katona Lajos, ügyv.
Kazinczy-Fáy Emilia.

*  Keglevich Gábor, gr. f . val. tit. tan. ko
ronaőr, kir. kincstárnok, a’ m. kir. udv, 
kamara elnöke , Nógrad várni, főispán ’s 
m. t. t. igazg. tag. 6 részv.

Keglevich Miklós, gr.
* Keller János, pesti polgár. 

Kendeffy-Bethlen Borbála , grófnő 2 részv. 
Kern Enoch Salamon, nker.
Kern Jakab , nker.
Keszthely F. S. kér.

* Ketskemét városa, 5 részv.
Kilián G yörgy, könyvker.
Király László esküdt.
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Kiss Demeter, kér.
Kiss Károly, nyugalmazott kapitány. ’s m. 

t. t. lev. tag.
Kiss László (balásfalvi) t. b.

* Kletzár Ferencz , kér.
Koleda András, Buda vár. tanács. 
Kollarits F ridrik , kér.
Kollinsky József, nker.
Kollinsky Zsigmond, nker.
Komáromy György, Szabolcs várni, szol- 

gabiró.
Konkoly László, t. b.
Koppely Fiilöp, kér.
Kossitzky István, ügyv.
Kossuth Lajos, t. b. ’s iigyv.
Kovách György (dicskei) t. b. 2 részv. 
Kovács István, t. b.

*■ Kováts György.
Kováts József, t. b.
Kováts Mihály, tiszttartó.
Kováts Zsigmond (kovósznai) t. b. 
Kövesdy Ferencz, kir. ügyv.

* Kramer K ároly, kér. casino udvarnoka. 
Krammer Lőrincz taksonyi jegyző. 
Kubinyi Ferencz, t. b.

* Kubinyi László, t. b.
Kun Sándor.
Kunewalder testvérek, nker
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*  Kunig József, kér.
Kunwald Jakab, kér.
Lackenbacher testvérek, kér.
Ladányi Gergely t. b.
Ladányi Sándor, t. b.
Ladomérszky Imre, t. b. ’s szegények ügy v. 
Laffert A ntal, b.
Láng Mihály pesti evang. lelkész.
Lasky Izsák, kér.
László György ügyv. ’s jogtanár.
László László, kir. tábl. hit. jegyző. 
László-Szűcs Josepha.
Lechner János.
Leitner Jakab és fia, nker- 
Lendvay-Hivatal Anikó, m. színésznő. 
Lerner Ignácz, kér.

* Leutner József, Nádor főherczegi udv. el
lenőr.

Lichtenstern Siegfried, nker.
Lichtl Károly kér.

* Liedemann J. S. F ridrik , pesti vál. polg.
’s nker.

Lieszkovszky József, lelkész.
Lipovniczky Vilmos, Bars várm. alispán. 
Lissovényi László, t. b. ’s ügyv.
Lóczy Antal, lelkész.
Lónyay Gábor, t. b.
Lőwinger F. J. özvegye és tá rsa , nker.
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Lőwy Hermann, nker
* Lukács Antal t. b. 2 részv.

Lukács Móricz, t. b.
Madarassy István t. b.
Madarassy László Pest várm. főszolgabíró 
Máhr A n ta l, ügyv.
Majláth György (ifj) Baranya várni, alis 

pán.
Majthényi-Gosztonyi Katalin.

*  Malvieux K. József, nker.
Mandl Joachim, nker.
Mandl Selig , kér.

* Manno István, ügyv. ’s kér.
Mares István, közbirtokos.
Mariantsik és Zákó , kér. 
Mariassy-Szepessy M aria, 4 részv. 
Markos Mihály, t. b.
Martinovich Lukács, kér.
Mátray Gábor, ügyv. ’s m. t. t lev. tag.

* Mattesz Ferencz, lelkész.
Máy József, ügyv.

* Mayer József.
* Mayerfy Ferencz, t. b.

Medgyaszay István, bécsi nker.
Memlaur György, nker.

* Mérey Móricz, t. b.
* Meszlényi Rudolf, t. b. ’s ügy.
* Mihálffy Antal, t. b. ’s ügyv.
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Miskey Im re, Pest várm. főszolgabíró. 
Mocsáry Borbála, k. a.
Mocsáry-Vattay Rozália.
Munkácsy János , t. b. ’s óbudai kor urad. 

praef.
Műhr A ntal, ügy v.

* Miiller Ignácz, nker.
* Müller József, gyógyszerész. 

Nádasdy-Ráday Anna grófnő özv.
Nádosy István, kér.
Nagy E lek , ügyv.
Nagy Ferencz, soroksári jegyző.
Nagy István, Pest várm. főjegyző.

* Nagy József, t. b. ’s ügyv.
Nagy József, orvos tanár.
Nagy József, kér.
Nagy Lajos, Pest várm. esküdt.

* Nagykőrösi egyesült közbirtokosság.
"  Nagykőrösi közbirtokosság.
* Nagyváradi diák szert, káptalan.

Nedeczky Ferencz (id) kir. tan. örökösei. 
Németh-Eötvös Mária.

® Németh L ajos, m. kir. canc. ügyviselő. 
Neustein Bernát, kér.
Nyáry Miklós , Pest. várm alszolgabiró. 
Nyáry P á l , Pest. várm. főjegyző.
Óbudai izraelita község.
Oestreicher D ávid, nker.
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iS' Ohegyi Jakab , ügyv.
Okolicsányi János, t. b.
Orczy László b. f . ’s cs. kir. százados. 2 

részv.
Ordódy Yincze, t. b. ’s váczi urad praef. 
Pajor Antal, Pest várm. katonai biztos. 
Pajor Titus Pest Vgyei aljegyző.
Párniczky Eduárd , Pest várm. alszolgabiró 
Patay József, t. b. 2 részv.
Patisz Károly, Pest városi e. kapitány. 
Pázmándy Dénes (id) t. b. ’s a’ dunántú

li ref. superintendentia főcurátora. 
Péchy Ferencz, Apát ’s óbudai lelkész, 
Pejachevich Nép. János gr. Verőcze várni, 

alispán.
* Pekarik László, kér.

Perger és Murmann, kér,
Pesti és budai mészáros czéh. 2 részv. 
Pilis mezőváros.
Pink Dávid, nker.
Pink Fülöp , kér.
Pinkász Adolf, nker.
Piperkovics P éter, ügyv.
Platthy-Dőry Krisztina.
Podinaniczky Endre b. 2 részv.

* Podmaniczky János b. 2 részv. 
Podmaniczky Lajos b. f . 2 részv.
Polgár József, t. b.
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Pollack M árk, kér.
Pollak Bernát, nker.
Pollak L eón , nker.
Pollak Simon és Leopold, kér. 
Pólya-Bánó Krisztina.

* Pongrácz Turibius,
Pontzen Ábrahám, nker.
Porkoláb D ániel, helyt, ügyviselő. 
Preitner Gáspár.
Pribék A ntal, Ung. várm. alispán. 
Procopius György, helyt, ügy viselő. 
Prónay Albert b. J1. Pest várm. főispáni 

helyettes. 4 rész.
* Prónay Gábor b.

Prónay István b.
* Prückler Ignácz , kér.
*  Pscherer M iklós, kér.

Puky Márton , t. b.
Pulszky Ferencz, t. b.
Ráday Gedeon gr. és hitvese 5 részv. 
Ráday grófnő, b. Prónay Ágnes özv 2 részv. 
Ragályi István , t. b.
Raics József, kér.
Rákóczy Endre , Pest várm. főügyész. 
Rákóczy János, Pest várm. aljegyző. 
Rehák József, ügyv.
Rpseta János, kir. tanító.
Révay György, b. f .
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Ribáry Béla, kir. kincstári számvevő tiszt.
* Riemer Ferencz, t. b. ’s iigyv. 2 részv.
* Riemer Ignácz , t. b. ’s ügyv.
ö Riemer János, Baranya várni, főügyész. 

Rigler Ferencz, számtartó.
* Ritter Henrietté (záhonyi)
* Ritter János Keresztely, kér.

Robitsek József (ugornyai) t. b. pesti vál
tó t. széki kér. ülnök, ’s nker. 2 részv.

* Robitsek Sándor, (ugornyai)
Rósa A ntal, ügyv.
Rosenfeld M. L nker.
Rosthy A lbert, t. b. 2 részv.

* Rótt Leopold , kér.
Rőtth Ignácz, t. b. ’s ügyv.
Rudnyánszky Zsigmond b. f .
Ruttkay János, t. b.
Ruttkay József, t. b.

* Sachs Simon triesti biztositó társ. titokn. 
Sailer Jakab, kér.

* Sándtner Vilmos, kér.
Sántha István, t. b.
Sárközy Abrahám, t. b.
Sárközy-Recsky Emília.
Sartory János György, pesti vál. polg. ’s 

nker 3 részv.
Schájer József, cs. kir. főhadnagy.

* Schájer Sándor.
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Schedel Ferencz t. b. orvos tanár ’s rn. t. 
t. titokn.

Schedius Lajos, kir. tan. ’s tanító , t. b .’s 
m. t. t. tiszt. tag. ’s a’ t.

* Schedl Károly, bécsi Takarékpénzt, igazg. 
tag.
Schenk Sándor, orvostanár.
Schifner János, nker.
Schiller Károly, ügyv. jogtanár ’s pesti 

vál. polg.
Schlechta Ignácz, pesti vál. polg.
Schodel János és családja. 2 rész\’. 
Schreiber András, lelkész.
Schulhof Ádám , kér.

* Schulhof Móricz , kér.
Schultheisz Zsigmond, kér.
Schvartz Therezia, k. a.
Sebastiani Fridrik (remetei), kér. 
Sebastiani Károly (remetei), kér.

* Segesváry István. Pest várm. alszolgabiró 
Semelweis József, kér.
Serényi László gr. helyt, fogalmazó. 
Simon F lorent, ügyv.
Simontsits János Pest várm. alispán. 
Simontsits-Palaczky Anna.
Singer Veit, kér.
Spitzer Gerson, nker.

* Spitzer Gustáv, kér.



* Spitzer Jákab kér. 2 részv.
*  Stáffenberger István, Pest városi szószol

ló ’s vál. polg,
Steinbach Ferencz, kir. tan. ’s az orszá

gos polg.’s kegy. alapítványi ügyek igazg. 
Steinbach József, kér.
Stern D. örökösei, nker.
Stettner Ignácz, t. b 
Strasser Salamon, kér.
Sturman M árton, kir. tan.
Sütő István t. b.
Svoboda János , pesti polgár.
Szabó József, (szentmártoni) t. b. 
Szabó-Markos Johanna.
Szalay József, (id.)
Szánthó József, ügyv.

* Szebényi János, pesti polgár.
Széchenyi István gr f . az orosz cs. Vladi

mír rend negyed osztálybeli vitéze, a' po
rosz kir. katonai érdemrend’, a’ sardiniai 
Móricz és Lázár, a’ siciliai sz. Ferdi- 
nánd érdem-rendek vitéze ’s a’ m. t. t. 
másod elnöke ’s tiszt, tagja.

* Széchenyi Lajos gr. bavariai Hubert rend
nagykeresztese, val. titk. tan J  • o cs kir. 
fensége Sophia Herczegasszonynak ud- 
varnoka.

Szegedy Sándor, Somogy ,várm. főjegyző.


