




A clebreczeii i  dal· és z e n e - e g y le t
a 1 a p sz a b á  1 va  i.

1. §. Az egylet neve és újjá alakulása.
A helybeli dalegylet, mely eddigelé a zenének csupán egyik ágával a 

dal és ének művelésével foglalkozott, működését szélesebb körre, a hang
szeres zenére is kiterjeszteni elhatározván: 1871. jan. 1-ső napjától kezdve 
„d e b r e c z e n i d a 1- és z e n e e g y 1 e t “ czimet vesz föl, s alapszabályait 
a helybeli zenedével kötött szorosabb viszony alapján következőkben álla
pította meg :

2. §. Az egylet czélja és működése.
Az egylet czélja : az ének és zenének átalában, különösen pedig nem

zeti szép dalainknak mivelése és terjesztése; valamint a több hangú vegyes 
ének és nagy zenekarra irt dal- és zeneműveknek nyilvános előadásával a 
nemesebb ízlés fejlesztése s ez úton is a társas élet előmozdítása ; föltételez- 
tetvén, hogy csak oly énekek, dalok s illetőleg zeneművek adatnak elő, 
melyeknek tartalm a, szövege és iránya a vallásosság és erkölcsiség érzel
meit nem sérti s általában e tekintetben kifogás alá nem esik.

K i v á l ó  c z é l j a  pedig, hogy időnkint befolyó jövedelméből már is 
virágzásban levő közhasznú zenedénknek oly tőkét állítson elő, melyből 
idővel üj tanári állomások költségei fedezhetők legyenek.

E c z é l o k  e l é r é s é r e  e s z k ö z ü l  s z o l g á l n a k :
a) Az egylet helyiségében tartandó ének - és zenegyakorlatok.
b) Egyleti kirándulások a nyári évszakban.
c) Hangversenyek, úgy nagyobbszerü ének- és zeneelőadások, a ze

nede tehetségeinek is igénybevételével.
d) Azon ének- vagy zenekedvelőknek, kik alapos képzettség hiányá

ban a működő tagok közt helyet még nem foglalhatnak, az ének és zene 
alapelvcinek s ezt követve valamely kiválasztandott hangszer gyakorlati ke
zelés módjának elsajátítására alkalom adatik.
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3. §. Testvéries viszonya az egyletnek a zenedéhez.
a) A dal- és zeneegylet egyleti lobogója a la t t , önálló beligazgatás 

alatt áll és marad ugyan ; — maga választja elnökét, igazgatóját, választ
mányát , pénztárnokát, dal- és zenekarmestereit, jegyzőjét és gazdáját; — 
azonban részint a maga állandó fenállhatását biztosítani, részint a zenedét 
a fehnemlitett czélra anyagilag is segíteni kívánván, ezzel szorosabb vi
szonyba és összeköttetésbe lép ; s mig egyfelől az egyletet a zenede, meg
levő s a szükséghez képest időnként beszerzendő hangszerei, zene- és dal
művei s hangjegyeivel használatra ellátni, gyakorlatai s előadásai végett a 
zenede helyiségeit dij nélkül átengedni, tanárainak s tehetségesebb növen
dékeinek közreműködését megengedni fogja ; — másfelől kötelezi magát a 
dal- és zeneegylet i s , hogy a heirási és tagsági dijakból, úgy az adandó 
hangversenyek és kirándulások jövedelmeiből s bárminő egyéb bevételek
ből a dal- és zenekarmesterek tiszteletdijain, úgy a rendes költségeken túl 
maradandó összeget a zenede pénztárába szolgáltatja ; ugyanoda adja át 
azon takarékpénztári könyvecskét, melyre az eddigi alapítványi összegek 
már betétettek s az ezutáni alapítványok is betétetni fognak ; hasonlóul az 
egylet tulajdonát tevő hangjegyeket is, miutón ilyenekkel jövőre folytono
san a zenedétől láttatik e l, ennek birtokába bocsátja ; az egylet lobogója, 
sátora, kisebb nagyobb zászlói s egyéb díszítményei azonban továbbra is az 
egylet gazdájának őrizete s kezelése alatt maradnak.

b) Fentartja magának a dal- és zeneegylet a jogot, hogy átalában a 
zenede javára rendezeudett előadásain kívül más közhasznú és jótékony 
czélokra is, — nemkülönben ha tagjainak országos dal-és zeneünnepélyeken 
vagy társegyletek meghívása folytán, más városokban tettleges közreműkö
dése , vagy képviseletiig megjelenése kiváutatnék s választmányilag elha
tároztatnék : a szükséges költségek fedezésére hangversenyeket vagy táncz- 
vigalommal is egybekötött előadásokat rendezhessen. — Minden harmadik 
nyilvános előadás tiszta jövedelme ily czélokra fordítható.

c) A mennyiben főelvül tekintendő, hogy e testvéri viszony mellett 
egyik egylet a másiknak terhére ne legyen , sőt inkább egymást a kitűzött 
nemes czélban elősegítse : költsönösen megállapittatik. hogy a dal- és zene- 
egyletre kivántató évenkinti kiadás, ennek évi jövedelmét felül nem múl
hatja , sőt a mennyiben a zenedéből kikerülendő növendékekből idővel a 
dal- és zeneegyletnek többen tagjai lesznek, s igy ezen egylet állandósága 
és virágzása kiváló részben a zenedei tanításnak minél szélesebb alapra fek
tetésétől függ : ez okból a dal- és zeneegylet évi bevételének legalább egy 
negyede a zenede tanítási képességének növelésére a zenede pénztárába 
adandó, s ott az eddigi és ezután keletkező alapítványi összegekkel együtt



tőkésítendő lesz. — Minthogy azonban a dal- és zeneegyletre addig kíván
tatik legtöbb költség, inig az általa szükségelt hangszerek, zenemüvek és 
hangjegyek beszereztetnek : kölcsönösen kiköttetik , hogy ha ezeknek be
szerzésére az egylet évi jövedelmének három negyede elég nem leend : az 
egylet az első két évben, bevételének utolsó negyedrészét is igénybe ve
hesse , annyival inkább, mert azon szerek és eszközök továbbra is használ
hatók lévén, különben is a zenede tulajdonai maradnak, s az azokra fordi- 
taudott költség elveszettnek nem tekinthető.

d) A dal- és zeneegylet alapítványait, beirási és tagsági dijait s min
den egyéb bárhonnan befolyó jövedelmét saját pénztárnoka veszi be s tel
jesíti a szabályszerű kiadásokat; a pénzmaradványt minden ev végével, az 
időről időre keletkezendő alapítványi összegeket pedig, hogy a takarékpénz
tárba mielőbb betétethessenek, a teljes befizetéskor azonnal, de mindenkor 
az elnök írásbeli utalványára, a zenede pénztárába nyugta mellett beszol
gáltatni köteles leend. — Az egylet pénztári számadását minden három hó
ban a választmány vizsgálja meg, év végével azonban a fölül vizsgálatot az 
egylet és zenede egyenlő számú küldöttjei teljesítik.

e) A testvéri viszony fentartása tekintetéből a zenede a dal- és zene- 
egyletnek és ez viszont a zenedének választmányi s közgyűléseiben , magát 
saját választmánya kebeléből kiküldött két tagja által képviselteti, kik ott 
szavazat nélkül ugyan , de tanácskozási s felvilágosítási joggal bírnak.

f ) Ha netalán valamikor a dal- és zeneegylet közpártfogás vagy mű
ködő tagok hiányából nyilvános előadások tartására képtelenné válnék is , 
egészen feloszlottnak soha nem tekinthető ; kicsiben is , ahoz mért költség
gel élni fog; és jobb idők fordultával mindannyiszor, ugyan ezen szabályok 
alapján fölelevenithető és folytatható.

4. §. Az egylet tagjai, fölvételük módja és kötelezettségeik.
Egyleti tag, nem, kor és rangkülönbség nélkül, minden művelt, fed- 

hetlen jellemmel bíró s illedelmes magaviseletü egyén lehet.
A tagok m ű k ö d ő k ,  p á r t o l ó k ,  a l a p í t ó k  és t i sz t e l e t be l i ek·
1. M ű k ö d ő  t a g o k  azok, kik az éneklésben vagy valamely hangszer 

kezelésben alapos képzettséggel bírnak s a működésben tettleg részt vesz
nek. — A magát működő tagul fölvétetni kívánó igazolni tartozik a maga 
képzettségét — ha az még nem volna ismeretes — az igazgató és az illető 
karmester előtt s ha ezek képzettségét kielégítőnek találják , tartozik ma
gát , mint működő ta g , az egyleti anyakönyvbe saját kezűleg bejegyezni! 
ezen bejegyzés által kötelezi magát, hogy mind a közönséges gyakorlato
kon , mind az egylet által rendezendő nyilvános előadásokon, hangversenye
ken és az ezeket megelőzni kellető próbákon, mindenkor pontosan megje-
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lenend s a működő tagok által megállapítandó házszabályokat minden kifo
gás nélkül megtartandja.

A működő tagok, fölvételök alkalmával beírás díjul egyszer s minden
korra egy forintot, azonkívül két forint évi tagsági dijt előre lefizetni köte
lesek. Az egylet választmányának azonban jogában áll a működő tagok 
anyagi helyzetére tekintettel, azokat a két forint tagsági dij fizetése alól 
fölmenteni.

2. P á r t o l ó  t a g o k  lehetnek mind azok, kik az egylet pénztárába 
az aláírás alkalmával tagsági évdijul három forintot előlegesen befizetnek. 
A befizetés megtörténtéről az elnök aláírásával ellátott nyugta szolgál bi
zonyságul. '

Az egyleti év január 1-ső napján veszi kezdetét, s év végén a követ
kező egyleti évre uj aláírási ivek köröztetnek. Azon tagok, kik az év folytán 
bármikor lépnek az egyletbe, beléptükkor az egész évdijt befizetni tartoznak.

3. A l a p í t ó n a k  tekintetik azon pártoló vagy működő tag, ki har- 
mincz forintot, vagy az aláírás alkalmával egyszerre, vagy egy év alatt tiz 
forintonként az egylet pénztárába befizet ; mi által élte fogytáig tagja marad 
az egyletnek. Az ily alapítványi összegek, mihelyt teljesen befizetvék, az 
egylet pénztárnoka által a zenede pénztárába adandók, hogy azok a taka
rékpénztárba tétethessenek ; az ily alapítványi összegeknek szükség eseté
ben is csupán kamatjaik fordíthatók az egylet kiadásaira, különben azok is 
tőkésitendők. A 30 forintot befizetett tagnak alapitó okmány adat'k k i , az 
elnök, jegyző és pénztárnok aláírásaival, mely okmány azonban személyhez 
kötött lévén, senki másra át nem ruházható.

4. T i s z t e l e t b e l i  t a g o k  fölvétele a közgyűlés kizárólagos jogá
hoz tartozik. Ilyenekül legalább két egyleti tag együttes ajánlatára oly 
egyének nevezhetők k i , kik az egylet érdekében tanúsított buzgó fáradozá
saik, vagy a zenészét terén általánosan elismert érdemeik által magukat ki
tüntették.

5. §. A tagok jogai.

1. Az alapitó, pártoló, működő és tiszteletbeli tagok egyenlő szava
zat-joggal bírnak a közgyűlésen.

2. Az igazgató választmány tagjait megválasztják s ilyenekül magok 
is választhatók.

3. A választmányi ülésekre az egylet érdekében írásbeli indítványokat 
adhatnak.

4. A számadásokat, vagyonkezelést és jegyzőkönyveket megtekinthetik.
5. A pártoló, úgy azon alapitó tagok, kik nem működők, végre a 

tiszteletbeli tagok midőn az előadás alkalmával városunkban időznek —
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saját személyeikre szóló egy-egy szabad-jegygyel láttatnak e l, melynek elő- 
mutatása az egylet által rendezett kirándulásokon, valamint a nyilvános és 
havonkint tartandó próbaelőadásokon megkivántatik. A rendes működő ta
gok pedig két ily szabad jegyet kapnak, melyek egyikét saját személyeikre, 
másikát pedig ismerőseik, vagy a működő nők kísérőik által használhatják.

6. A működő tagok magoknak kötelező házi szabályokat alkothatnak, 
miket azonban megerősítés végett a választmányhoz kell bemutatniok. — 
Jogukban áll, a gyakorlatok s előadások megzavarása nélkül — egyes zene- 
és dalmű példányokat nyolcz napra kikölcsönözni.

7. Az éneklés és hangszerkezelés alapjának taníttatását mérsékelt díj 
mellett a tagok igénybe vehetik.

G. §. A tagok kilépése.

Fejlődését és virágzását a tagok kitartó ügyszeretete és erélyes buz
galmától várja ugyan az egylet, mindemellett a kilépni szándékozót nem 
akadályozhatván

a) A működő tag a választmányhoz intézett s az igazgatóhoz beadott 
írásbeli nyilatkozat által léphet ki az egyletből.

b) Kilépő működő tagnak tekintetik, ki három egymás után következő 
gyakorlatról alapos ok nélkül elmarad, s a hozzá intézett fölszólitás után 
a negyediken sem jelen meg, vagy elmaradása okát az igazgató, illetőleg 
karnagy előtt nem igazolja. Az ily működni megszűnő — mint pártoló — 
tovább is tagja marad ugyan az egyletnek, azonban a működő tagságot il
lető második szabad-jegyét nem használhatván, azt az igazgatóságnak visz- 
szaadni köteles.

c) Ha a pártoló vagy működő tag az év eltelte előtt lépne ki az egy
letből, vagy költöznék el a városból : előlegesen befizetni tartozott évidij- 
jából semmit sem követelhet vissza.

d) A városból elköltöző tag a meghatározott évdij pontos befizetése 
mellett pártoló tagja lehet az egyletnek.

7. §. Az egyleti ügyek kezelése.

Az egylet ügyeit közvetlen a választmány kezeli és igazgatja; — áll 
pedig ezen igazgató választmány az elnök, igazgató, karnagyok, jegyző, 
pénztárnok és gazda, végre tizenkét választmányi tagból ; ez utóbbiak 
közt legalább nyolcz működő tagnak kell lenni. Ezen igazgató választmány 
tagjai az egyleti tagok közül a közgyűlésen szavazattöbbséggel választatnak, 
a lelépett tagok újonnan megválaszthatok.
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8. §. Az elnök hatásköre.
1. Az elnök képviseli az egyletet hatóságok és harmadik személy irá

nyában , ő gyakorolja a felügyeletet az egylet minden ügyében.
2. Az egylet ügyeit figyelemmel kisérvén, őrködik az alapszabályok 

megtartása felett.
3. Ő nyitja meg, vezeti és zárja be az üléseket; a napirenden levő s 

ott felmerülő ügyeket tárgyalás és szavazat alá bocsátja; a szavazat egyenlő 
megoszlásakor az ő szava dönt.

4. Rendkívüli esetekben a közgyűlést vagy választmányt egybehívhatja.
5. A pénztár figyelembe vételével, az igazgató közbejöttével s ajánla

tára 10 o. é. frt. erejéig uj zene és dalműveket rendelhet meg.
6. Egyéb nélkülözhetlen kiadásokat is utalványozhat, mik 10 forintot 

meg nem haladnak. Utalványozásait azonban a legközelebb tartandó vá
lasztmányi ülésre bejelenteni tartozik.

7. Az aláírási iveket, az azokhoz tartozó nyugtákkal együtt az ivtar- 
tóknak kiosztja, az aláírás berekesztése után pedig az iveket, begyült 
pénzt és betöltetlen maradt nyugtákat visszaveszi s a pénztárnoknak átadja.

8. Egyik lényeges joga és kötelessége az elnöknek felügyelni, hogy a 
pénz, levél és szertárak rendben tartassanak s erről meggyőződést szer- 
zendő, azokat maga mellé veendő egy vagy több választmányi taggal vé
letlenül megvizsgálja.

9. §. Az igazgató joga és kötelessége.
Az elnök akadályoztatása esetében, ennek jogait és kötelességeit az 

igazgató gyakorolja.
Az igazgató a választmány által az egylet műértő és szakavatott tag

jai közzül választandó ; és mint ilyen :
1. A működő tagok felvételénél — mint a választmány megbízottja — 

a 4. §. 1-ső pontja értelmében jár el; felügyel, hogy a működő tagok ne
veiket az anyakönyvbe saját kezűleg beírják, minélfogva az anyakönyv az 
igazgató gondjaira bizatik.

2. A rendes ének- és zenegyakorlatokon minél gyakrabban, a nyilvá
nos előadásokon s ezeket megelőző próbákon pedig mindig megjelen s ott a 
kellő rendet szigorúan fentartja. Őrködik, hogy a működők által az önal
kotta házszabályok pontosan megtartassanak s végre is hajtassanak.

3. A működő tagok megjelenését s kimaradását szemügygyel tartja; 
a mulasztókkal a 6. §. b. pontja szerint bánik el.

4. A karnagyokkal egyetértőleg választja s jelöli ki a gyakorlatokon 
és hangversenyeken előadandó darabokat, ezekkel együtt állítja össze 
a műsorozatokat.
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5. A választmányhoz intézendő bejelentés után havonkint egyszer, az 
egylet helyiségeiben, vagy nyári évszakban a népkertben, ha csak lehet 
vasárnapok délutáni óráiban , próba-előadásokat. kisebb nagyobb hangver
senyeket ta r ta t , melyeknek idejét a helybeli hírlapokban s ha szükséges, 
magánineghivások által is előre közzététetni köteles, hogy azokon a pár - 
toló tagok, úgy a dal- és zenekedvelő közönség is megjelenhessenek.

6. A szükséges hangszerek, zene- és énekdarabok beszerzése s hang
jegyek leírása iránt a karnagyokkal értekezik, és azoknak a választmány 
vagy elnök általi megrendelését eszközli. Felügyel egyszersmind, hogy a 
karnagyok gondjaira bízott hangszerek, zeneművek és hangjegyek kellő 
rendben kezeltessenek, az uj beszerzések a leltárba pontosan bevezettes
senek, és a zenede — mint tulajdonos — föleltárával mindenkor egyezze
nek ; ennélfogva a leltár egyik példánya az igazgatónál áll.

7. Ha az igazgató és karnagyok közt akár a gyakorlati m odor, akár 
a darabok kiválasztása vagy müsorozat megállapítása körül s átalában 
együttes teendőiknél kölcsönösen el nem intézhető nézetkülönbség állana elő: 
azt a választmányhoz bejelenteni s a kérdést általa eldöntetni tartozik.

8. Igazgató ügyel fel a működő és pártoló tagok további kiképeztetése 
végett felállítandó iskolára is , az ennek számára külön készítendő belsza- 
bályok szerint.

10. §. Az ének- és zene-karmesterek kötelességei.
1. Az igazgatóval együtt intézik a működő tagok felvételét.
2. A rendes ének-, illetőleg zene-gyakorlatokon, próbákon, előadáso

kon mindenkor pontosan megjelenni, a működőket vezérelni s a rendet 
fen tartani tartoznak.

3. Figyelemmel kisérik a tagok pontos megjelenését, följegyzik a je
len nem levőket s az igazgatónak bejelentik, hogy ez a mulasztókat kima
radásuk igazolására felhívhassa, s ha szükség, a házi szabályokat alkal
mazhassa.

4. Ők osztják be a hangokat, kijelölik a magán-dalok és zenék elő
adására képesítetteket, vezetik az ének és illetőleg zene külön vagy együt
tes gyakorlatokat, igazgatják a próba és nyilvános előadásokat.

5. Szerkesztik a szükséges vezérkönyveket, felügyeletök alatt kijavít
tatják a hangjegyeket, az igazgatóval egyetértve megállapítják, minő még- 
hiányzó hangszerek, zene- és dalmüvek lennének beszerzendők, gondoskod
nak a hangjegyek lemásolásáról stb.

6. A hangszerek, zenemüvek és hangjegyek a zenede tulajdonát ké
pezvén, s azok csupán használatra adatván át a dal- és zeneegyletnek, min
den átkölcsönzött ezen szerekre felelősség mellett az illető karmesterek
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ügyelnek, azokról pontos átvételi leltárt vezetni s azt az újonnan beszer
zendőkkel után pótolni tartoznak. E leltárak egyik példánya ellenőrzés vé
gett az igazgatónál á ll, ki azt a zenede főleltárával folytonosan egybevetni 
s egyeztetni fogja.

7. Általában a karmesterek az egylet ének- s illetőleg zene-szakmá
jának közvetlen vezetői, de mindenkor egyetértve az igazgatóval, mint a 
választmány megbízottjával.

8. A rendes ének- és zenegyakorlatok, úgy a havonkinti próba és nyil
vános előadások egész éven át folytonosan tartatván, hosszasabb szünidő
nek helye nincs.

11. §. A jegyző, illetőleg levéltárnok teendői

1. A jegyző vezeti az egylet mindennemű írásbeli munkálatait, leve
lezéseit. Az ülésekre beadott s ott előforduló tárgyaknak ő az előadója s ha 
szükséges, felvilágositója. A köz- és választmányi ülések jegyzőkönyveit 
szerkeszti, a szükséges kivonatokat kiadmányozza, a jegyzőkönyveket le- 
tisztáztatván az elnök által is aláíratja s csatolmányaikkal együtt rend
ben tartja.

2. Minden egyleti év végével tartandó utolsó választmányi ülésre el
készíti az évi jelentést, hogy az a választmány által helybenhagyatván, a 
közgyűlésre terjesztethessék.

3. A tagok számát és névsorát a pénztárnokkal együtt rendben tartja, 
a köz- és választmányi ülésekre, valamint a nyilványos előadásokra szüksé
ges meghívó jegyeket kiállítja s az egylet eljárója által széthordatja. Az 
egylet pecsétje nála áll.

12. §. A pénztárnok.

1. Az egylet pénztárát saját felelőssége alatt kezeli, az alább követ
kező szabályok szerint :

2. Az egyleti tagok névsorát az elnök által hozzá juttatandó aláírási 
ivekből a jegyző közbejöttével elkészíti s könyvébe egyenként, az általok 
befizetett beirási, tagsági és alapítványi összegekkel együtt bevezeti. Az iv- 
tartóknál betöltetlen maradt nyugtákat az elnöktől átveszi s azokból az év 
folytán tagokul felveendő egyéneknek a szükséges számot kiszolgáltatja.

3. Házi hangversenyek, kirándulások s nyilvános előadások alkalmá
val a pénztárnok, vagy saját felelősségére oda állított helyettese adja ki a 
jegyeket s veszi be a belépti dijakat ; minden ily előadás bevétele és kiadá
sáról okmányokkal felszerelt számadást készít, mely a rendezők által is 
aláírva, a legközelebbi választmányi ülésre az elnökség utján bemutattatik.
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4. Az egylet kiadásait az elnök vagy helyettese által kiadott utalvá
nyokra teljesíti ; utalvány nélkül a pénztárból semmi kiadást nem tehet.

5. A teljesen befizetett 30 forintos alapítványi összegeket elnöki utal
ványra. a befizetés után legfölebb 24 óra alatt a zenede pénztárnokának 
nyugta mellett á tadja, hogy azok gyümölcsözés végett a takarékpénztárba 
azonnal betétethessenek. Kik 30 forintos alapítványaikat egy év alatt 10 
forintjával kötelezték lefizetni, ezen fizetések határidőit a pénztárnok 
figyelemmel kiséri, a késedelmezőket megsürgeti, sikertelenség esetében 
az elnöknek bejelenti.

6. Az egylet pénztárába 20 forintnál több készpénzt nem ta rth a t, az 
azontuli összeget mindig a takarékpénztárba tenni tartozik.

7. A pénztár állásáról minden választmányi ülésre egyszerű kimuta
tást , a közgyűlést megelőző választmányi ülésre pedig okmányokkal fölsze
relt rendes évi számadást köteles beterjeszteni, hogy azt a választmány 
megvizsgálván, felülvizsgálatát az egylet és zenede küldöttjei által eszkö
zölhesse , s a közgyűléshez bemutathassa, fia a számadás helyesnek találta- 
t ik , a közgyűlés a pénztárnokot beadott számadására nézve a további fele
lősség terhe alól fölmenti.

13. §. A gazda.
1. Az egylet zászlóira, sátorhoz való készletei és díszletei, általában 

mindennemű ingó vagyonára, — kivévén a jegyzőkönyveket, hangszereket 
és hangjegyeket — a gazda ügyel fe l, azokat az egylet által kibérelt alkal
mas helyiségben kellő rendben ta r tja , s tűzkár ellen folytonosan biztosítja.

2. A keze alá adott s időről időre beszerzendett minden tárgyról pon
tos leltárt vezetni s annak egyik példányát év végén, a választmány utján 
a kögyülésre bemutatni tartozik, honnan az másolatban, tudomás végett a 
zenedének is megküldetik.

3. A használat által megkopott vagy elromlott tárgyakról az elnöknek 
jelentést tévén, azokat vagy kiigazittatja, vagy ha úgy kiválhatnék, újból 
készítteti ; ugyanakkor a használhatlanokat vagy eladatni rendelteket a lel
tárból kimenetelteti, a kijavítottakat megjegyzi, az újakat beigtatja.

4. Kirándulások, hangversenyek s más nyilvános előadások alkalmá
val ő a főrendező s e tisztet rendező társaival együtt az elnök felügyelete 
alatt gyakorolja; akadályoztatása esetében magát helyettesíteni köteles, 
kinek eljárásáért s tetteiért felelősséggel tartozik.

5. Az egylet ingóságait más társulatoknak csupán az elnök írásbeli 
utalványára kölcsönözheti k i , de azon tárgyakért az illető társulat felelős
séget vállaljon.
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14. §. Közgyűlés.

Rendesen minden év elején közgyűlés tartatik , napját az előtte tar
tott választmányi ülés tűzi ki. — Rendkívüli közgyűlést az elnök fontos 
esetekben vagy húsz egyleti tag kívánatéra egy év alatt többször is hív
hat össze.

A közgyűlés — ha csak lehet — vasárnap, de mindenkor délutáni 
órákban tartatik ; napja és órájáról a tagok, kikhez a zenede által megbí
zott két választmányi tag is számítandó, nem csak hirlapilag, de külön 
meghívással is értesittetnek s a meghívó jegyeken a nevezetesebb tárgyak 
fölemlittetnek.

A k ö z g y ű l é s  t e e n d ő i  k ö z z é  t a r t o z i k :

1. Az egylet tisztviselőinek — az igazgató kivételével és a választ
mány többi tagjainak — kik mindnyájan t i s z t e l e t b ő l  szolgálnak —- 
megválasztása; a tizenkét tagú választmányba legalább nvolcz működő 
tag választandó.

2. Az egyleti tagok évi dijainak megszabása, nagyobb költséget igénylő 
ügyeknek elhatározása.

3. A mennyire lehetséges, az évi költségek előíeges meghatározása ; 
a választmány által már megvizsgált pénztári évi számadásoknak az egylet 
és zenede egyenlő számú küldöttjei által felülvizsgáltatása s ennek folytán 
a pénztárnok felmentése ; tiszteletbeli tagoknak legalább is két tag együttes 
ajánlatára kinevezése, — végre a választmány évi jelentése tárgyalása után, 
minden az egylet javára s megszilárdítására szükséges intézkedés.

4. Az alapszabályoknak a körülmények szerint módosítása vagy bőví
tése s felsőbb helyre terjesztése, — a módosításhoz azonban a zenede bele
egyezése megkivántatik.

5. A közgyűlésre minden egyleti tag külön meghivatván, s a tárgyak 
is tudtul adatván, a megjelenők érvényesen határoznak; jelen nem levő tag 
nevében nem szavazhatni.

6. A választások és határozatok hozatala szótöbbséggel történnek; 
az alapszabályok módosítására azonban a jelenlevők kétharmadának bele
egyezése kívántatik.

15. §. Választmányi ülések.
Az elnök, vagy ezt helyettesítő igazgató hivatásához tartozik a vá

lasztmányi üléseket -  valahányszor szükségesek — összehívni. A választ
mány hatásköréhez tartozik az egylet minden ügyeinek vezetése, melyek a 
közgyűlésnek határozottan fentartva nincsenek. — Különösen pedig :
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1. Fontosabb esetekben, jegyzőkönyvének vagy kivonatainak, nem
különben a jegyző által összeállított évi jelentésnek a közgyűlés elé ter
jesztése.

2. Minden rendű kiadások és költségek fedezéséről! gondoskodás, és 
a közgyűlésre költségvetés tervezet készítése.

3. Tíz forintot meghaladó kiadásoknak megrendelése s az elnök alá
írása melletti utalványozása ; kirándulások, táncz és zeneestélyek, hang
versenyek helyének és idejének az igazgató jelentése folytán meghatáro
zása ; — az ének- és zeneiskola szervezése, belszabályainak megállapítása 
s föntartása fölötti őrködés ; — az ügyvitel ágaiban előterjesztett jelenté
sek , indítványok és a közgyűléstől a választmányhoz utasított ügyek tár
gyalása és elintézése.

4. Az országos vagy más testvéregyletek által rendezendő dal- és 
zene-ünnepélyeken leendő képviseltetés, vagy működéssel összekötött meg
jelenés , — az egyletet képviselő, vagy ott működendő tagok számának az 
igazgató ajánlatára leendő megállapítása, úgy az ily alkalommal részt 
veendő tagok netalán szükséges úti és napi költségeinek megszabása.

5. Az igazgatónak, karmestereknek és iskola-tanárnak megválasztása, 
tiszteletdijaik mennyiségének meghatározása ; — továbbá a zenede választ
mányi és közgyűléseiben részt veendő két választmányi tagnak megválasz
tása s megbízó-levéllel ellátása. Ha a tisztviselő vagy választmányi tag ha
lálozás , hosszas betegeskedés, a városból elköltözés vagy más ok miatt 
működését nem folytathatná: a választmány jogosítva van annak helyébe 
mást választani s így a választmányt kiegészíteni.

6. A választmány jogához tartozik az év vége felé, a következő évre 
szükséges aláírási ivek kibocsátása; — az aláírási ivek beadása után is az 
év folyamában uj tagok felvétele vagy kirekesztése.

7. Az egylet ügyeire vonatkozó választmányi határozatok szavazat- 
többséggel hozatnak. Határozat hozatalra, úgy egyleti tagoknak időközben 
felvételére az elnökkel együtt ö t , magát erkölcsileg megbélyegzett egyleti 
tag kitörlésére pedig, az elnökkel együtt hét tag jelenléte kívántatik ; az 
utóbbi esetben a határozat titkos szavazattal hozatik.

8. Az egyleti tagok s tisztviselők közt felmerülhető viszályok a vá
lasztmány által intézteinek e l, a határozatban meg nem nyugvó fél ügyét 
azonban a közgyűlésre felebbezheti ; az oly vitás kérdéseket azonban, me
lyek netalán az egylet és zenede közt keletkeznének, és barátságosan meg 
nem oldhatók, mind két fél részéről választandó két egyén és ezek által 
választott elnök dönti el ; — ezen választott ötös bíróság ítélete ellen nincs 
fellebbezés.



Az egylet soha. sem tekintendő teljesen feloszlottnak ; a körülmények
hez képest jogukban lesz a tagoknak kis mérvben is , ahoz arányított költ
ség mellett, a működést folytatni, sőt ha elhárithatlan gátló körülmények 
akadályoznák a folytatást, egy időre szünetelni is; — jogukban lesz azt a 
czim és ezen alapszabályok megtartásával ismét életbe léptetni és folytatni; 
ennélfogva a végfeloszlás esetében szokásos intézkedésnek ezen alapszabá
lyokban fölemlitése szükségtelen.

Debreczen, 1871. január 10.

Komlóssy Imre in. k.
elnök.

G-yügyey József m. k.
jegyző.

7692. szám.

Látta a magyar kir. belügyminiszter, oly megjegyzéssel. hogy
1) a 15. §. 8. pontjában érintett választott bíróságra nézve az 1868. 

évi LIV. t. ez. 9-dik ezimének Ill-dik fejezetében foglalt határozatok lesz
nek sinórmértékül alkalmazandók ; és

2) hogy az egyletnek a 16. §-ban érintett teljes szünetelése, valamint 
működésének isméti megkezdése mindenkor az illető hatóságnak bejelen
tendő lesz.

Budán, 1871. évi aprii hó 5-kén.

a miniszter helyett

Zcyk Károly s. k.
államtitkár.(P. II.)






