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Az Erdélyi Múzeumegylet bölcsészet-, nyelv- és történettudo
mányi szakosztálya három tagjának írásbeli bírálata alapján, a kitűzött 
pályadíjat (2000 korona egy évi kamatját) a beérkezett pályaművek 
legjobbjának, ha az önálló irodalmi becsű dolgozat, megítéli s a 
nyertesnek a pályadíjat Sámuel-napján kiadja. 

Kolozsvárt, az Erdélyi Múzeumegylet 1903. í'ebr. 4. tartott 
ig. vál. üléséből. 7 7 , 

Az elnökség. 

A Kovács Sámuel pályadíj alapító levele. 

Kovács Sámuel, doési ev. ref. lelkész, 1893. évi szeptember hó 
24-dik napján elhalálozván, az 1893. év szept. 10-rőlkelt végrendelete 
a következő szószerinti rendelkezést tartalmazza : 

„IV. Hagyok, mint a Szolnok-Doboka czimfl újság volt szer
kesztője, 1000, azaz egy ezer forintot az „Erdélyi Múzeum" igaz
gatósága gondozására, hogy annak esedékes kamatjait minden évben 
a magyar történelemből írandó Ballada pályaművekből a legjobbnak, 
minden évben Sámuel napján, adja ki. Ha a pályázat meddő ma
radna, az esedékes évi kamat külön pénzintézetben kezeltetvén, a 
felgyűlendő pályaművek kiadására fordíttassák. — Nem lenne aka
ratom ellen, ha az igazgatóság ozcn kamatot ily feltételek alatt „az 
Erdélyi irodalmi társulat "-nak folyósítaná". 

Az „Erdélyi Múzeum-Egylet" pénztárába 1898. óv július hó 
30. napján ezen 1000, azaz egyezer forint befizettetvén, 2000, azaz 
kétezer korona összegű alapítványt toszen a következő föltételek 
mellett: 

1. Az alapítvány novo : Kovács Sámuel, mint a Szolnok-Doboka 
czímű újság volt szerkesztőjének alapítványa. 

2. Az alapítványi összeg 2000, azaz kétezer korona értékben, 
pupillaris biztonságú értékpapírban elhelyezve, az „Erdélyi Múzeum-
Egylet" alaptőkéjének kezelési módja szerint, saját pénztárában külön 
visszakezelendő. 

3. Minthogy az alapítványi összeg a törvényes örökösök s 
más igénylők által folytatott perek lejártatása után lett kifizetve s 
ebből kifolyólag az „Erdélyi Múzeum-Egylet"-nek 148 frt 80 ki. 
költsége merült föl, az alapítvány kamatja első sorban ezen költség 
térítésére fordíttatik. 

4. A mint az alapítvány egy évi kamatja teljes értékben ren
delkezésre áll, az „Erdélyi Múzeum-Egjdet" választmánya pályá
zatot hirdet magyar történelemből vett tárgyú ballada, vagy azzal 
rokon, kisebb magyar történelmi költői elbeszélés megírására. 

5. A pályaművek idegen kézzel írva, lepecsételt jeligés levéllel, 
mely a szerző nevét tartalmazza, a kitűzött határidőig az „Erdélyi 
Múzeum-Egylet" titkári hivatalába küldendők. 



120 PÁLY ÍZAT-HIR DETKS. 

We. AZ „Erdélyi Múzeum-Egylet" bölcsészet-, nyelv- ós törté
net-tudományi szakosztályának választmánya, három tagjának írás
beli bírálata alapján, a beérkezett pályaművek legjobbjának, ha az 
önálló irodalmi beesű dolgozat, a kitűzött pályadíjat megítéli. 

7. Az „Erdélyi Múzeum-Egylet" választmánya évenként Sámuel 
napján a nyertesnek-a pályadíjat kiadja. 

8. Meddő pályázat esetében az alapítványi összeg kamatjai 
árvaszéki pénzek kezelésére jogosított takarékpénztárban, esetleg 
pnpillaris biztonságú értékpapírban, helyezendők el s külön keze
lendők. 

9. A pályadíjúi ki nem fizetett kamatokból terítendők meg a 
pályázat hirdetésének netalán felmerülő költségei, a többi kamatoz
tassák addig, míg elegendő arra, hogy az időközben felgyűlt pálya
díj-nyertes művek kiadásának költségei fedeztessenek. 

10. Az „Erdélyi Múzeum-Egylet" megszűnése esetében az ala
pítvány további sorsáról az utolsó közgyűlés határoz, a nagyméltóságú 
vallás- és közoktatásügyi m. k. miniszter úr jóváhagyása mellett. 

12. Az alapítványi számadás kivonatai az 1887. évi 44742. 
sz. miniszteri rendelet értelmében a nagyméltóságú vallás- és köz
oktatásügyi miniszter úrhoz évenkint felterjesztendők. 

12. Ezen alapító-levél két eredeti példányban állíttatott ki, 
melyek közül az egyik a vallás- és közoktatásügyi m. k. minisz
tériumban, másik példánya az Erdélyi Múzeum-Egylet irattárában 
helyeztetett el. 

Ezen alapító-levél tervezetet az „Erdélyi Múzeum-Egylet" 1,899. 
évi deczombor 6-án tartott igazgató választmányi ülése elfogadta és 
jóváhagyás végett a magyar királyi vallás- és közoktatásügyi minis
tor úrhoz felterjeszteni határozta. 

A n. m. vallás- és közoktatásügyi m. k. minister úr 1900. juu. 
hó 10-én 26,622. sz. a. kelt leiratával a felterjesztett alapítványi 
tervezetben némi módosítást és pótlást látván szükségesnek, az E. 
M. E. 1900. szept. 12-én tartott ig. vál. ülése e módosításokat meg
tette s megerősítés végett újból felterjesztette. 

Kolozsvárt, 1900. szept. 12-én. 
J)r. Szamosi János Dr. Szádeczky Lajos 

alelnök. (P. H.) titkár. 
73,935. szám. 

Jóváhagyom. 
Budapest, 1900. október hó 22. 

A minister helyett 
(P. H.) Zsilinszky, 

államtitkár. 




