
Az Erdélyi Múzeum-Egylet bölcselet-, nyelv- és tör
ténelemtudományi szakosztályának 

S Z A B Á L Y Z A T A. 

I. fejezet. A szakosz tá ly czélja és az a r ra szolgáló eszközök. 
1. §. Az Erdélyi Múzeum-Egylet kebelében egy bölcselet,- nyelv-

és történelemtudományi szakosztály alakul, mely föla datának tekinti a 
tárgykörébe eső tudományszakok mivelését. > 

2. §. Tárgykörébe tartoznak az összes bölcsészeti, nyelvészeti, 
történelmi, földrajzi ós társadalmi tudományok a jelenkor politikai, 
valamint vallási, illetőleg felekezeti kérdéseinek kizárásával. 

3. §. A szakosztály czéljainuk előmozdítására szolgálnak: 1) a 
szakosztály gyűlésein időnként tartandó előadások, illetőleg felolvasá
sok, 2) a szakosztály kiadványai. 

II. fejezet. A szakosz tá ly tagjai. 
4. §. A szakosztály tagjai: 
a) Az Erdélyi Múzeum-Egylet alapító, igazgató és részvényes tagjai 

közül azok, kik a szakosztály czéljainak előmozdítására a szakosztály tag
jaiul jelentkeznek; 

b) Minden magyar honpolgár, k i a szakosztály tárgykörébe tar
tozó tudományszakok valamelyikével foglalkozik, ha a szakosztály tag
jává megválasztatik. A választás akkép történik, hogy a jelentkezőt 
egyik szakosztályi rendes tag ajánlja, fölvétele i ránt a szakosztály 
kebli zárt gyűlése a választmány véleményének meghallgatása után 
szavazattöbbséggel határoz s fölvétel esetében a hozott határozatról 
értesiti a Múzeum-Egylet igazgató választmányát, 

5. §. A szakosztály tagja, ha nem egyszersmind muzeum-egyleti 
tag, tagdíj fejében evenként, ha helybeli lakos, három, ha vidéki la
kos két forintot fizet, 

Oly szakosztályi tagok, leik a Múzeum-Egylet tagjai, külön tag
sági díjat nem fizetnek. 

6. §. Minden tag a szakosztály gyűléseiben, mint jelenlevő részt 
vesz, a kebli zár t gyűlésekben tanácskozási, irulitványozási és szava
zási joga van, tudományos vagy szakgyüléseken a saját vagy nem tag 
dolgozatát, fölolvashatja vagy fölolvastathatja (csak a sorrend megálla-
pithatása czéljából idején bejelentse a t i tkárnak) , a dolgozatokért, ha a 
szakosztály kiadványai sorában megjelennek, a megállapított tisztelet
díjra igényt tarthat. 

7. §. Az egyszer belépett, illetőleg fölvett tag mindaddig tag
nak marad, mig kötelességeit teljesíti. 

III. fejezet. A szakosz tá ly t isztviselői . 
8. §. A szakosztály minden esztendőben, rendszerint évi zárülé

seben általános szótöbbséggel, titkos szavazással tagjai sorából választ 
egy évre elnököt, alelnököt, t i tkár t és három választmányi tagot, to-



vábbá szerkesztőt, kik a szakosztály tisztviselői és együtt alkotják a 
választmányt, mely a szakosztály belügyeit vezeti. A szakosztály tiszt
viselői s választmánya (kivéve a szerkesztőt (1. 19. §.) mint ilyenek 
díjazásban nem részesülnek. . 

I V fejezet A szakosz tá ly gyűlései . 

9. §. A szakosztály gyűlései : 1) tudományos vagy szakgyülések, 
2) kebli zár t gyűlések és 3) választmányi gyűlések 

10. §. 1) A szakgyülések oly összejövetelek, melyeken szaktu
dományi előadások vagy fölolvasások, esetleg népszerű előadások tar
tatnak. E gyűlések idejét a szakosztály rendszerint évi utolsó kebli 
gyűlésében a következő évre előre ha tá rozza meg. A szakgyülések 
mindig nyilvánosak. 

11. §. 2) A kebli zárt gyűlések a szakosztály szervezkedési és 
igazgatási ügyeit intézik. Kebli zárt gyűlés legalább egyszer egy év
ben, rendszerint az esztendő végén tartatik, de szükséghez képest év 
közben bármikor egybehivható az elnök által . A z évi zárgyülés főbb 
tárgyai : a választmány jelentése a szakosztály évi működéséről, a tiszt
viselőknek és választmánynak, valamint szerkesztőnek és szerkesztőbi
zottságnak a következő évre a 8. §-ben meghatározot t módozat sze
rint megválasztása, a következő évre a szakgyülések idejének megálla
pítása, a szakosztály pénzügye iránt való határozathozatal, beadott indít
ványok tárgyalása. 

12. §. A választmányi gyűlések tárgyai : a szakosztály belügyei
nek intézése; a választmány mond véleményt a tagokul ajánlottak föl -
vétele i ránt s a kebli zár t gyűlés által megválasztottak névsorát á t ter
jeszti a Múzeum-Egylet igazgató választmányához ; intézkedik a szak
osztály pénzügyének a szakosztályi kebli gyűlés határozatának keretén 
belül kezelése iránt. Választmányi gyűlésen érvényes határozat hozata
lára legalább négy tag jelenléte szükséges. 

V . fejezet. Tisz tvise lők teendői. 

13. §. Az elnök a szakosztály képviselője harmadik személy i rá
nyában ; ő hivja egybe a választmányi s kebli zárt gyűléseket, meg
állapítja a szakülések tárgysorozatát s a szakosztály mindennemű gyű
lésein elnököl . Szavazásnál a szavazatok egyenlősége esetében dönt, A 
választmány határozatainak foganatosítására fölügyel. 

14. §. Az alelnök az elnöknek akadályoztatása esetében he
lyettese. 

15. §. A t i tkár viszi a szakosztály levelezését, számon tartja a 
szakosztály tagjait és a bejelentett értekezéseket, gondoskodik a gyű
lések idejének kihirdetéséről, jegyzőkönyvet vezet mindennemű gyűlés
ről, (melyet az elnök s általa e czélra fölkért két tag hitelesít) eset-



leg fp. népszerű előadások alkalmával) az előadások vagy szükség 
esetében szakosztályi határozatok kivonatos közléséről sajtó útján gon
doskodik. 

16 §. Az elnök és t i tkár a Múzeum-Egylet igazgató választ
mányának tagjai. 

VI. fejezet. A szakosztály kiadványai. 
17. §. A szakosztály a maga elébe tűzött tudományos czélok 

elérésérc időnként értesítőket, önálló füzeteket, esetleg időhöz. kötöt t 
folyóiratot ad k i , ezek terjedelmét, megjelenési módozatait s idejét az 
Erdélyi Muzeum-Egylcttó'l o czélra rendelkezésére bocsátott á ta lány 
kellő tekintetbe vételével megállapítja, a kivitelre szerkesztőt és szer
kesztő bizottságot választ, 

18. § A szakosztály minden tagja, valamint a,i Erdélyi Mú
zeum-Egylet alapító, igazgató és részvényes tagjai a szakosztály k i 
adványait ingyen kapják. 

19. §. A szakosztálynak külön vagyona nincs, a Muzeum-Egy- f 
lettől rendelkezésére bocsátott átalányt tudományos czéljai előmozdí
tására, fordítja; tisztviselői ingyen működnek, esak a szerkesztő része
sül évenkén t előre meghatározandó tiszteletdíjban. 


