
Az Erdélyi Múzeum-Egylet bölcselet-, nyelv- és törté
nettudományi szakosztályának 

Ü G Y R E N D J E . 

I. íejezet. A szakosztály czólja és az arra szolgáló eszközök. 

1. §. Az Erdélyi Múzeum-Egylet kebelében alakúit bölcselet, 
nyelv- és történettudományi szakosztály föladata a tárgy körébe eső 
tudományszakok mívelése. 

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

3. §. A szakosztály czéljainak előmozdítására szolgálnak: 1) a 
szakosztály havi ülésein tartandó felolvasások, előadások, s esetleg 
tudományos kérdések felett való vitatkozások; 2) a szakosztály folyó 
irata az „Erdélyi Múzeum" ; 3) évenként egy-két népszerű tudományos 
felolvasás. 

II. íejezet A szakosztály tagjai. 

4. §. A szakosztály tagjai : 
a) Az Erdélyi Múzeum-Egylet alapító, igazgató és részvényes 

tagjai közül azok, kik a szakosztály czéljainak előmozdítására a szak
osztály tagjaiul jelentkeznek. 

b) Minden magyar honpolgár, ki a szakosztály tárgykörébe tar
tozó tudományszakok valamelyike iránt érdeklődvén, a szakosztályba 
lépni óhajt. A felvétel akként történik, hogy a jelentkezőt a szakosz
tály valamely tagja ajánlja, fölvétele iránt a szakosztály rendes havi 
ülése határoz. A szakosztály a tagok névsorát időközönként közli a 
Múzeum Egylet igazgató választmányával. 
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5. §. A szakosztály tagja, ha nem egyszersmind múzeum-egyleti 
tag, tagdíj fejében évenként, ha helybeli lakos, három, ha vidéki lakos 
két forintot fizet. A tagsági díj az év első negyedében fizetendő be, a 
hátralékok apr. 15-étó'l kezdve postai megbízás útján szedetnek fel 

Azok a szakosztályi tagok, kik a Múzeum-Egylet tagjai, külön 
tagsági díjat nem fizetnek. 

6. §. A szakosztály ülésein minden tag részt vehet, azokon tanács
kozási, indítványozási és szavazási joga van, a saját vagy más dolgo
zatát fölolvashatja vagy fölolvastathatja (de a sorrend megállapíthatása 
czéljából idején- jelentse be a titkárnak), a dolgozatokért, ha a szak
osztály folyóiratában megjelennek, a megállapított tiszteletdíjra igényt 
tarthat. 

7. §. Az egyszer belépett, illetőleg fölvett tag mindaddig az ma
rad, míg kilépési szándékát be nem jelenti s kötelességeinek tagsága 
idejére eleget nem tesz. 

III fejezet A szakosztály tisztviselői. 

8. §. A szakosztály minden esztendőben, rendes évi közgyűlésén 
általános szótöbbséggel, titkos szavazással tagjai sorából választ három 
évre elnököt, alelnököt, t i tkárt és tizenöt, választmányi tagot. A vá 
lasztmány egy harmada minden évben kilép és pedig az első két év
ben sorshúzás útján, a többiekben a megválasztástól számított 3—3 
év elteltével. A szakosztály tisztviselői és a vál. tagok együtt alkotják 
a választmányt, mely a szakosztály ügyeit vezeti. A szakosztály tiszt
viselői s választmánya (kivéve a titkárt, mint az „Erdélyi Múzeum" 
szerkesztőjét, 1. 19. §.) díjazásban nem részesülnek. 

IV. fejezet. A szakosztály gyűlései. 

9. §. A szakosztály gyűlései: 1) rendes havi ülések, 2) választ
mányi ülések, 3) közgyűlések. 

10. §. 1) A rendes havi ülések oly összejövetelek, melyeken szak
tudományi fölolvasások vagy előadások, esetleg tudományos vitatkozá
sok tartatnak. Havi ülést (jul. és aug. hó kivételével) rendszerint min
den hónapban tart a szakosztály. Napját a közgyűlésen egy évre előre 
határozza meg. Ezek a havi ülések mindig nyilvánosak, 

11 . §. Választmányi ülés minden három hónapban egyszer, szük
ség esetén többször is tartatik. A választmány intézi a szakosztály 
belügyeit; a megválasztott új tagok névsorát átteszi a Múzeum-Egylet 
igazgató választmányához; intézkedik a szakosztály pénzügyének keze
lése iránt a szakosztályi közgyűlés határozatának keretén belül; s tár
gyalja az esetleges indítványokat. Választmányi gyűlésen érvényes ha
tározat hozatalára legalább hat tag jelenléte szükséges. 

12. §. 2) A közgyűlések a szakosztály szervezkedési és igazga-
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tási ügyeit intézik. Közgyűlés rendesen egyszer egy évben (január hó- j 
ban) tartatik, de szükséghez képest évközben bármikor egybehívható i 
a választmány határozatára. Az évi közgyűlés főbb tárgyai : a választ- 1 
mány jelentése a szakosztály évi működéséről, a tisztviselőknek és vá- ! 
lasztmánynak megválasztása, a következő évre a rendes havi ülések ; 

idejének megállapítása, a zárszámadás megvizsgálása; a költségvetés 
megállapítása s a beadott indítványok tárgyalása. Indítványok legalább 
egy héttel azelőtt bejelentendők, hogy a választmány előzetesen tá,r- 1 
gyalhassa. 

V. fejezet. Tisztviselők teendői. 

13. §. Az elnök a szakosztály vezetője és képviselője; egybe hívja 1 j 
az üléseket, megállapítja azok tárgysorozatát s a szakosztály minden- 1 
nemű gyűlésén elnököl. Szavazásnál a szavazatok egyenlősége esetében 
dönt. A választmány határozatainak foganatosítására fölügyel, 

14. §. Az alelnök az elnöknek akadályoztatása esetében helyettese. 
15. §. A titkár viszi a szakosztály levelezését, számon tartja a 

szakosztály tagjait és a bejelentett értekezéseket, gondoskodik a gyű- 1 
lések idejének kihirdetéséről, a gyűlésekről jegyzőkönyvet vezet, (melyet 
az elnök s általa e czélra fölkért két tag hitelesít), esetleg (p. népszerű 
előadások alkalmával) az előadások vagy szükség esetében szakosztályi 
határozatok kivonatos közléséről sajtó útján gondoskodik; szerkeszti a 
szakosztály folyóiratát. 

16. §. Az elnök és titkár a Múzeum-Egylet igazgató választmá- : 

nyának tagjai. 

VI. fejezet. A szakosztály kiadványai. 

17. §. A szakosztály a maga elébe tűzött tudományos czél elérésére i 
időnként értesítőket, önálló füzeteket, esetleg időhöz kötött folyóiratot 1 
ad ki, ezek terjedelmét, megjelenési módozatait s idejét az Erdélyi 
Múzeum-Egylettől e czélre rendelkezésére bocsátott átalány tekintetbe 
vételével megállapítja. 

18. §. A szakosztály minden tagja, valamint az Erdélyi Múzeum- j 
Egylet alapító, igazgató és részvényes tagjai megkapják a szakosztály 
folyóiratát. 

19. §. A szakosztálynak külön vagyona nincs, a Múzeum-Egylettől 
rendelkezésére bocsátott átalányt tudományos czéljai előmozdítására 
fordítja, tisztviselői ingyen működnek, csak a titkár mint szerkesztő 
részesül évenkint a költségvetésben előre meghatározandó tiszteletdíjban, j 




