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Az abaujmegyei honvédsegélyzö-egylet 1861-ik évi télutó 
18-án Kassán tartott közgyűlés alkalmával véglegesen megala- 
kulván, kizárólagos czeljául tűzte ki az 18-kij-ik cvi harczokban 
megbénúlt, vagy azólta is önvétkük nélkül kereset-képtelenné 
vált honvédharczosokat, nemkülönben azoknak özvegyeit és 
kiskorú utódait gyámolitni — segélyezni.

2 - § •

Az egylet tagjai lehetnek az alább képesített kötelezett 
tagokon kiviíl Magyarországnak mindazon fedhetetlen jellemű 
lakosai, minden rang, polgári, vallási vagy némi különbség 
nélkül, kik adakozásaikkal az egylet czélját előmozdítják.

3 . § •

Az egylet elnöke, elöleges választás nélkül mindég az 
egyleti gyűlésen megjelent legídősb volt honvéd tiszt — mint 
rangbeli korelnök, — tisztviselői pedig az egyleti jegyző s az 
egyleti pénztárnok, — kik az egylet közgyűlésén az egyleti 
kötelezett tagok — tehát a volt honved • tisztek közül válasz
tandók.

4. §.

Az egyleti teendők kezelése illetőleg elintézése czéljából 
az egylet kebeléből egy választmány választatik, mely egy a



kötelezett tagok köréből elválasztott választmányi elnökből, 
az előbbi szakaszban kijelölt egyleti jegyző s pénztárnokból és 
nyólcz választmányi — s így összesen tizennégy tagból álland. 
— Ez utóbbiak közül négy a kötelezett, négy pedig az alapitó 
tagok köréből választandó, — megjegyeztetvén, miszerint a 
választmány valamennyi tagjai az ügykezelés könnyitése tekin
tetéből Kassán bírjanak rendes lakással , ■— valamint hogy 
összes tagjai csak olyanok lehetnek, kik az egyletnek semmi
féle segélyezésében részt venni nem szándékoznak.

5. §•

Az egyleti gyűlés ezeken kívül nevez az egyleti tagok
ból minden rang, polgári, vallási és nemi különbség nélkül 
egy bizottmányt, mely a fentebbi választmánnyal együtt idő- 
halasztást nem szenvedhető esetekben közösen intézkedik s ideig
lenes határozatokat liozand.

6. § .

Ezen bizottmány az egyleti gyűlés jogával leend fel
ruházva, azon kikötéssel azonban, mikép haladéktalan intéz
kedést igénylett működésének jóváhagyását annak idejében az 
egyleti ős gyűléstől kieszközlendi.

7. §•

Az emlitett bizottmány, mely tagjainak száma meg nem 
határoztatik , elnökeit s jegyzőjét saját köréből választja

8. §•

Ezen bizottmánynak — egy elnököt beleértve — legalább 21 
tag jelenlétében s közbejöttével lehet ideiglenesen érvényes 
határzatokat hozni, s azokat mindenkor az egyleti gyűlés tudo
mására juttatni.



Az egylet, mint független és önálló testület bizonytalan 
időre alakúi, s igy azon esetben , ha országos törvény által a 
kereset-képtelen honvéd-harczosok gyámolitásáról gondoskodva 
leend, s azok a hazában közintézkedés általi ápolást és nyúgal- 
mat találandnak, — valamint akkor is, ha az egylet belszer- 
vezetében s ügykezelésében más akármi néven nevezendő ide
gen beavatkozás .történnék, vagy annak szabad rendellcezbetési 
joga bármi módon korlátoltatni szándékoltatnék , az egylet 
szükségtelenné, s illetőleg czéltalanná válván , megszűnik.

10. §.

Az egylet gyűléseit mindég a megyei bizottmányi gyűlés 
alkalmával tartandja, •— időhalasztást nem szenvedhető esetek
nél azonban a bizottmányi elnök fel van jogositva a rendkívüli 
egyleti gyűlés összehívására.

11. § •

Az egylet gyűlései által időnként hozott vagy hozandó 
határozatok szolgálnak szabályul, melyek ez alapon változtat
hatók és módosithatók a helyzet kor s a körülmények kívánalmai 
szerint. — Joga van továbbá az egyleti gyűlésnek a választ
mányt a bizottmányt s egyleti tisztviselőket tetszés szerint meg
változtatni vagy szükség esetében kiegészíteni.

12. §.

A 4-ik szakasz szerint megválasztott s kiegészített választ
mány, mint egy igazoló és ítélő szék allittatik fel, s az egyleti 
gyűlésnek becsületbeli felelősséggel tartozik, — ezen választ
mány megbírálja és meghatározza, kik legyenek az egylet által
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segélyezendők, és szükség esetében a 2-ik szakasz alapján az 
egylet tagjainak befogadhatásáról is intézkedik,

1 3 .  § .

Ezen választmánynak, mely határozatait mindenkor, a 
választmányi rendes elnököt beleértve legalább is öt tag jelen
létében s kö benjöttével hozhatja, — kötelessége leend a benne 
csupán becsületbeli felelősség mellett helyezett bizalomnak, — 
nem egyedül a pénzbeli segély alapjának nevelése, de a begyü
lendő pénzek igazságos kiosztása, nem különben a bár szűköl
ködő , de munka és tehetségképes honvéd-társaknak koronként 
kipuhatolható és előfordulható elhelyeztetése iránti gondoskodás 
által is megfelelni, mely utóbbi kötelezettség egyébaránt min
den egyes egyleti tagot egyaránt kötelez.

1 4 . § .

Azon emberbarátok neveit, kik adakozásuk által honvéd 
segélyző-egyletünk szent ez Íját gyámolitanák, — a választ
mány koronkint hirlapilag közzé tenni tartozik, — hadd ismerje 
az utókor azon honfiak és honleányokat, kik becsülni tudják 
szerencsétlen helyzetükben a hon javáért, ősi alkotmányos sza
badságunknak kivívásában életöket feláldozni kész volt férfia
kat, — Azon esetben pedig ha az ily körözést a sajtó viszonyok 
meg nem engednék, — mindenesetre kötelessége leend a választ
mánynak az adakozók neveit jegyzőkönyvbe igtattatni, s azok
ról hiven megőrzendő névjegyzékeket készíttetni,

1 5 .  § .

Az egyleti tagok közzé leendő fölvétel s illetőleg a segélyező 
összegek ajánlás útjáni szaporítása tekintetéből, az 5-ik szakasz 
szerint megválasztott bizottmány, az egylet által aláírási ivek 
közrebocsájtására felhatalmaztatik, sőt ez mulaszthatlan köteles-, 
ségéve tétetik,



1 6 . § .

Az egyleti tagok, az adakozás minősége és mennyiségéhez 
képest négy részre oszlanak, úgym int: kötelezett-, alapitó-, 
rendes- és segélyező tagokra.

a) K ö t e l e z e t t  t a g  minden Abaujmegyében lakó s jelent
kezett volt honvéd seregbeli tiszt, ki tisztségét kellőleg be
bizonyítani képes, valamint azt is, hogy a lefolyt 11 évek 
alatt honvéd tiszti becsületét be nem szennyezte. — Ezen 
kötelezett tagok a következő b ) , c) és d) pontok alatti kö
telezettségek bármelyikét elvállalhatják , saját tetszésük 
szerint úgy mint azt körülményeik engedik.

b) A l a p i t ó  t a g o k n a k  azok tekintetnek, kik azon köte
lezettséget vállalják magukra , hogy a jelen egylet fenállá- 
sáig nem kevesebb mint öt forintot fizetendnek évenkint, 
valamint kik egyszerre legalább egy száz forintot bíznak 
az egylet szabad rendelkezésére.

c )  A r e n d e s  t a g o k  bizonyos általuk meghatározott, de 
három évnél nem kevesebb időre vállalnak kötelezettséget, 
úgy hogy ezen idő alatt évenkint legalább öt forintal járul
nak az egylet jövedelmeihez.

d )  A s e g é l y e z ő  t a g o k  végre minden további köteleztetés 
nélkül adakoznak annyiszor a mennyiszer tehetségük sze
rinti összegeket.
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1 7 . §•

A fenebbi szakasz a ) , b) és c) pontjaiban elősorolt köte
lezett alapitó és rendes tagok az egyleti gyűlésekben szólási és 
szavazati joggal, — a d) pont alatti segélyező tagok ellenben 
egyedül szólás! s tekintve inditványozhatási joggal ruháztat- 
nak fel.

1 8 . § .

Az egyszer elvállalt kötelezettség annak természete szerint 
kötelező, de kirekesztöleg csak az egyletnek jelen önálló szer
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vezeti alapon leendő fenállásáig, — semmiféle idegen beavat
kozást az egylet maga körében meg nem tűrvén, s illyen alá 
magát nem vetvén. — Ez esetben megszűnik a 9-ik szakasz 
értelme szerint megszűnendő egylettel együtt minden tag által 
vállalt kötelezettség is.

19. §.

A felajánlott évi összegek, az egylet fenállásáig az alapitó, 
— az elvállalt idő tartamára pedig a rendes tagok által éven- 
kint elölegesen fizetendők, még pedig az aláírás napján a gyűj
tőnél, jövőre pedig minden év tavaszelő havában az egyleti 
pénztárnoknál Kassán.

20 . § .

Az aláírási ívek a gyűjtők által a bejegyzett pénzösszegek
kel együtt havonként a választmány elnökének kézbesítendők.

21. § .

Az akként a gyűjtök által beadott pénzösszegek s a gyűjtő 
ívek a választmányi elnök által az egyleti pénztárnoknak kellő 
megőrzés végett adandók á t, az aláírási ivek a pénztárnoknak 
önfedezhetése végett ellennyugtatványúl szolgálandván.

22. §.

A fentebbi szakaszok szerint begyült adakozásokból az 
egylet czéljával megfelelöleg, s a pénztár körülményeihez képest 
történik a segélyezés.

23. §.

Segélyezésre minden munka- képtelen volt honvéd s azok
nak maradékaik, kik semmi keresetmóddal nem bírnak, és
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még kivételesen azok is, kik önvétkük nélkül nyomort s ínséget 
szenvednek, a választmánynál történendő jelentkezésük követ
keztében számolhatnak, — ha magukat ezen választmánynál 
akár okmányilag akár két ismert honvédtárs által mint ilyenek 
vagy ilyeneknek özvegyei s kiskorú maradékai igazolni képe
sek , — valamint kik igazolják, hogy 11 évi szenvedéseik, ül
döztetéseik és nélkülözéseik daczára a honvéd tiszta nevét soha 
be nem szennyezték.

24. §.

Oly honvéd, ki bármi néven nevezendő bűntett, vagy 
aljas és jellemtelen kihágásokban a lefolyt 11 évek alatt reszes 
volt, segélyre számot nem tarthat, sőt azt ezen egylet saját 
kebeléből ezennel kizárja. — Ugyan ez áll a társulat segélyezé
sében tettleg résztvevő egyénekről is , kik magukat ezen segé
lyezésre időközben érdemetlenné teendik.

25. §.

A megtörtént s a 23-ik szakasz alatt előadott igazolás 
után a választmány oda hatni tartozik, hogy minden Kassán 
vagy a megyében netalán előfordulni szokott álhonvédi kóldu- 
lásolc azonnal megsziintettessenek , ennek megakadályoztatását 
egyébiránt az egylet minden tagja becsületbeli kötelességének 
ismerje.

26. §.

A segélyezési összeg arányának meghatározása annyival 
is inkább a választmányra bizatik, mivel ez az egyleti gyűlésnek 
becsületbeli felelősséggel tartozik.

27. §.

Magára a pénztár kezelésére nézve a választmány egyet
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értve a bizottmánnyal fenebbi felelősség terhe alatt magán- 
szabályokat alapítani ezennel felhatalrnaztatik.

28. § .

Ezen egyletnek bármely ok miatt történendő megszűnte 
esetére a pénztárban levő pénzkészletteli intézkedés a bizott
mányra ruháztatik át.

Kelt Kassán az abaujmegyei honvéd-segélyző 
egylet 1861 -ik évi márcziushó 19~én tartott köz
gyűléséből.

Balogh János m. s. k.,
egyleti jegyző.






