
• 

• 
• 

• 

• 

A buda pesti 

Dávid ferencz·egylet évi rendes közgyülése. 

Tárgysorozat : 

1. Elnöki megnyitó. 5. Tiszteletbeli tagok választása. 

2. T itkári jelentés. 6. Választmany l/J,ának kisorsolása. 

3. Pénztári jelentés. 7. Évkönyv kiadása. 

4, Költségvetés 1903-904. egyleti évre. 8. Inditványok. 

A budapesti Dávid F erencz-egylet 1903. május hó 16-án 
d. u. 6 órakor tartotta évi rendes közgyUlését az Unitárius Házban. 
Választmányi és rendes tagok szép számmal voltak jelen . 

1. Elnök nagyszabásu megnyitó beszédet mond, melyet a 
közgyülés jegyzőkönyvbe iktat : 

• 

Tisztelt kiJzgyülés ! 
• 

Mai összejövetelünkkel egyletünk müködéséne k második évét 
zárjuk le. 

A titkári és pénzügyi jele ntések hü képét fogják adni szellemi 
müködésilnknek és a nyagi gyarapodásunknak. 

Az erkiilcsi mérl eget pedig a közgyülés van hivatva meg
csinálni . O nök áUapitják meg e lért sikereink valód i beJ/Só értéki t 
s ö nök itéli k me g : ha vajjon hivek maradtunk-e azon nagy elvek
hte és irányhoe, melye t egyle tUnk k itilzöU. 

Statisztikai szempon tbó l k ie melhe tem, h ogy megtarto tt Itat 
ülésUnk közül , ijt ülésen h itfelekezetünk tagjai olvastak fel . Idegen 
tehát csak tgy volt . Az el ső egyle ti évben is· il y arány mutatkozott. 

Egyl~tünk elveihez és irállyáltoe pedig, hogy mennyire hivek 
igyekeztünk maradni , arra nézve elég utai n om a 11liinkek felolvasá
saira, k ik mtitdrius érdekü kérdéseket választottak fejtegetésük 
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tárgyául. A mf!ggy5zödés erejével, a tudás alaposságavai s a 
vallásos érzés mély ibletével hirdették mindnyájan vallásunk esc
miit. kOlömböző szempontokból. 

Altalában káldsO-ll kell elismernem, hogyegyletUnk minden 
tagja teljes tudatában van közös misszió nknak s a feleléSsség és 
munka terhének megosztásával , kitartó lelkesedéssel igyekszik nagy 
czélunkat eléSsegiteni. 

És ez helyesen van igy! .. 
A komoly akaraten5nek tettekben kell nyilvánulnia. Munkára 

ösztökél a kor szelleme is. 
Ifju század unk egyik jellemző vonása, hogya vallásos eszmék 

ellenállhatatlan eréível nyomuln~k mindinkább e16térbe, helyet kérve 
magoknak a szellemi és társadalmi é let mozgalmaiban s nem egy
szer a politikai törekvéseknek vezetésében is. 

E jelenségnek okait - eltekintve az egyéni hajlamoktól -
a szocziális állapotokban, a tudomány haladásában és a hatalmi , 
érdekek istápolásában kereshetjük. _ 

Ami a szocziális állapotokat illeti, tagadhatatlan, hogy az 
anyagiasság tulhajtott uralma megingatni látszik a néplélek egyen· 
sulyát. Az eszményi felfogás tisztasága elhomályosul. Az önbizalom 
mégrendül. S az anyagi erők összehalmozása megszüli a nagy 
tömegek nyomorát. Nem csoda, ha korunkban az emberi sziv 
vigaszért ujra a vallás felé kezd fordulni s ábrándokat sző Krisztus 
országáról, s az ő szerete tének apostoli tanitása i után áhitozik. 

A tudomány óriási haladása szintén eréSs lökést adott nap
jainkban a valldsphilozophiai mozgalmaknak. Még az absolutizmus 
uralma alatt álló és hatalmas szervezetU Katholikus Egyház kebe· 
Iében is vulkánikus forrongások észlelhetéSk. Hittud6saik közül 
mind többen és többen vállalkoznak arra a nehéz feladatra, hogy 
a dog'mát b'sszhangba hozzák a tudomány ismereteiből táplálkozó 
modern korszelle11t1Jtel. Elég utaIn om ama hatalmas reform·moz· 
galmakra, melyek a nemrég elhúnyt Kraus Ferencz freiburgi, 
EhrJtard volt bécsi és Schell wUrzburgi theologiai tanárak libe · 
rális mUveiknek hatására keletkeztek E világhirU katholikus theolo· 
gusok nem kevesebbet akarnak, mint azt, hogy az ugynevezett 
politikai katkoliczizmus helyett, inkább a vallási lépjen elti/érbe, 
mely a vallásos élet bensöségét fejleszsze s követelik, hogy a 
katkoliczizmtts ne zárkózzék el a modern tudománytól és művelt· 
ségl/JI. Montalambert katholikus vezérférfiu is azért harczolt a mult 
században, hogy a modern eszméket a katholiczizmussal össze· 
egyeztesse, 
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Nem vázolom behatóbban e szabadelvU katholikus reform· 
mozgalmat. hiszen tudjuk, hogy annak hatása nemcsak Német· 
országban, hanem az olasz és franczia papság körében is mutatkozik. 

Élénk reform mozgalmat észlelünk Németországban az ortho
dox protestantizmus ellen is. Itt a liberálisok a harczot mind
inkább átjátszák a modern philozophia terére. 

Állam- és egyházhatalmi érdekek harczát látjuk lefolyni a 
francziaországi kulturharczban és a belga politikai mozgalmakban. 

Érdekes. hogy az absolutistikus Oroszbirodalomban is szaba
dabb áUamkormányzati szellem kezd érvényesülni a kulömhöző 

vallási szektákkal szemben. 

T. Közgyülés r midőn mi nagy lelki örömmel kísérjük figye
leJ!lmel a szabadelvü eszmék bár lassu, de biztos terjedését, bár
melyik . egyházi szervezet körében történjék is az, s midőn rokon
szenves elismeréssel adózunk ez eszmék bátor harczosainak, bár
melyik más hitfelekezethez is tartozzanak . ők, azt hiszem, kétszeres 
a mi örömünk, midőn oly mozgalom terjedésérő! vehetünk tudo
mást, mely közvetlenül a mi hitelveinket va1l6k körébő I indult ki. 
Ezzel ama nemzetkiki vallásos tllozgalomra czélzok, melyet a londoni 
Unitáriusok kezdemétlyeztek egy év előtt ama szándékkal, hogy 
eszmei közösségbe és szervezeti kapcsolatba hozzák a müvelt világ 
.szabadelvü gondolkodóit. Ez akcziót melegen ajánlom egyletünk 

, 
tagjainak figyelmébe, pártolás czéljából. Ohajtanám, ha minél előbb 
magyar jiJldiill tar/hatná meg e társulat évi k ifzgyiilését. 

S ezzel be is zárhatnám a vallásos mozgalmak feletti szem
témet, s elnöki beszédemet, ha még egy nagy f~ntosságu mozga
lomról nem kellene megemlékeznem . 

A Biblia felett megindltlt vitát értem, mely az assiriologia 
egyik nagynevü képviselőjének. Delitzsclmek a fellépése folytán 
lett actuálissá, magára vonva az egész müvelt világ figyelm ét. 

Tudjuk, hogy mily nagy eszméket és gondolatokat vetettek 
fel az 6-Testamentomra vonatkozó tanulmányok és ·kritikai fejte
getések, e vita alkalmából. Szükségtelen ennélfogva annak részle
tesebb ismertetésébe merülnűnk. Azt azonban sejthetjük, hogyha 
csakugyan bebizonyul az: hogy Izráe l szent iratai, melyeket a 
keresztény egyházak is szenteknek ismernek el, nem egyebek, mint 
emberi munkák s a Mózesnek tulajdoni/ott kiJllyvek 'tu/g)l, kűló"mbOzd 
id6ből, kü/iimbiJzd szerzdtől származó ira/nak iissEdolgozása, és ha 
a fejlődés philozophia elmélete a hitélet terén is érvény re emel
kedik, bizonyossá válva, hogy Izráe l épp ugy keresztül ment a 

6 



vullásfejlődés kUlömböző fokain, mint bármely nép, - egyszóval. 
ha a tudománynak sikerül megdöntenie ac is/eni killyila/koz/a._ 
IÚsról szóló régi taut, érezzük, hogy ekkor a va.llási nézetek 'oly 
radikális IÍta lakuláson fognak keresztUl me nni, melyet méltán tekint
he tiink egy uj rejormáczióJtak. Mert - vélekedése m sze rint - az uj 
rejormúczMt többé nem egyes theologusok elvon t hitelvi th éziseitől 
várhatják a népek, hanem csak is fl. tudomány jejlödésétöl. Harnack 
Adolf, hirneves berlini protestáns theologiai tanár is cz alapon 
vette már czáfolás alá a német császá rn ak, a vallási kinyilatkoz
tat.:l.sr61 és Krisztus iste n ségérő l hirdetett nézeteit. 

Mi unitáriusok csak lelld örömmel észlelheijük: hogy a leg
ujabb vallásos reform-mozga lmak li a tudomány sikerei, mennyire 
előtérbe kezdik helyezni a mi szabadelvu hitelvi felfogásainkat. 

S lehetetlen, hogy a vallási mozga lmak közepette, lelkünk 
önkéntelenül a mély megihletődés é" csodálat érzelmeivel meg ne 
emlékezzék ama Italalmas rejormátori láuge!méröl, mely a közep 
századok szellemi viharaib61 tört elő, mint I{igyult villám. Lehetetlen, 
hogy e megdicsőűlt 11lartynmk suut ("d/ke előlt, ki nek nevét egy
letünk is vise li , hálás kegyelette! meg ue hajoljuuk. Szavai, az év· 
századok távlatán keresztül, még tisztábba n csendülnek fel szive ink. 
ben s eszm éi nemcsak kiállták a lefolyt idők kritikai erejé t, de azok 
a legujabb kor reformtiirekvései1lek is vezirlö csillagaivá kez
dmek válni. 

Ez örök fényességü, hatalmas lángszellemről szálljon el emlé· 
kezet ünk a mult századnak egy nagy emberére is, ki habár szüle
tésére nézve nem volt a miénk, de lélekben, eszményi törekvéseiben 
és mélye n gondolkod6 elméjének megnyilatkozásában mégis a miénk. 

Emerson RalPh Waldo e férfiu, ki 1803-baH született Boston
ban s mr:ghalt 1882-ben. S zül etésnapjának századik évford ul6ját 
e h6ban ünnepli Illeg Amerika . Ö ugyis, mint Unitárius lelkész, 
ugyis, mint moralista ir6, mélt6 mesteréhez, a nagy Cllanninghez, 
s mélt6 az összes miveIt világ kegyeletes megemlékezésére. Mi nt 
bölcsész, Lő volt az ujvilágban megalapitója a tra1tszcmdtmtáliz-
1IZusnak. 

Szivernből üdvözölve Egyletí,ink tagja it, a közgyülést van 
szerencsem megnyitni. 

2. Titkár bemutatja jelentését, melyből a közgyUlés örömmel 
v~szi tudomásul az egylet által elért anyagi és erkölcsi sikert: 

Mélyen tisztelt Közgyülésl Egyletünknek 1902-903. évi 
mUködéséről a következőkben van szerencsém megtenni titkári 
jelentésemet : 

• 
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Az egylet tagjai mindnyájan jeIét adták érdeklődésOknek 

egyle tOnk nemes czéljai iránt, hol személyes szerepléssel) hol pedig 
ismerőseik körében igyekeztek hiveket szerezni s a mOsort mindig 
megfelelő számokkal gazdagitani. űrmössy . Miklós elnök és Perczel 
Ferenczné 50- 50, dr. űrmössy Gyula 20 K. anyagi áldozattal 
járultak hozzá az Évkönyv kiadásához, me ly megfelelő alakban és 
tiszta nyomással a nyár folyamán jelent meg s alkalmat nyujtott 
tagjainknak arra, hogy ez elhangzott szép és tanulságos felolva
sásokat ujólag átélvezhessék. Az Évkönyv 1000 példányban 300 
koronába került, és tájékoztatás végett megkOldeteU az erdélyi . 
unitárius lelkészek nek, valamint az alföldi egyházaknak is. Több 
hely ről elismeréssel emlitették fel a buzgó törekvést eszméink ter
jesztésében, egyletünk hivatalos közlönye magasztaló szavakban 
emlékezett meg róla. Minden jel arra mutat, hogy közönségo.nk 
várni fogja az Évkönyv II. ftlzetét, amelynek kiadására Választ
mányuok máris intézkedett. ' 

Mult téli felolva sásaink szinvonala megmaradt a megelőző év 
magaslatán s a közönség szép számu megjelenésével mindig mél
tányolta a kifejtett munká s~ágot. Felolvasást tartott dr. Kőváry 

László akadémiai tag, ily czimmel: "Vallásunk, az unitárius vallás, a 
vallások nagy családjában. I< - dr. Ürmössy Gyula : MUnitáriusok 
az egyetemes magyar irodalomban." - . Perczel Ferenczné: MPro
t~stantizmu s és Unitárizmus." - dr. Semayer ViJibald ethnografus: 

"A buddhizmusról. " --:- dr. Korchmáros K álmánné : "Leányaink ott
hona Londonban.1< - Józan Miklós: Tennysonnak uIo Memoriam
czimü müvét ismertette. - dr. Boros György: "A biblia mai vilá
gitásban " czimmel , vis~23pil1l1nlást vetett a legujabb babylon i ása

tásokra. Szava11tak: Józan Miklós, Buzogány Anna, B. Zelinka Ilona, 
Konta Teréz és Murányi Farkas Sándor. Templomunk zsufolásig 
meglelt érdeklőd 6 közönséggel. 

A taggytijtés sem sztinetelt. Mult év végén volt összesen 
168. Időközben meghalt vagy eltávozott 7. Bejelentetett uj tag: 
18. Osszesen: 186 tag. No, és még többen is volnánk, ha hozzá 
vennők a 30 angol hitrokont, kiket a megnyitó alkalmával válasz
t ottunk meg tiszteletbeli tagok ká. _ Józan Miklós és neje 50-50 
korona alapi tói dijat befizettek. 

Ezt a kis hullámzást nagyban fokozta a tél folyamán meg
tartott és szépen sikertilt tánczmulatság, meJy hangversenynyel 
volt egybekötve s egyletUnk javára a felülfizet6 védnökök és tag
társak buzgó áldozatkészsége folytán 512 K. 25 fillért jövedelmezett. 
Ugy az n.nyagi, mint az erkölcsi siker teljesen igazolta az ifjuság 

G' 
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lelkesedéset a llIár tavaly fe lvetett eszme iráni , melyet az iden oly 
dicsőségesen sikeralt diadal ra vinni. 

i\Iindössze 3 választ mán y i Ulest tartottunk, ame lyeken a fe l
ohTasó ülések műsorát készitge ttük el ó, az egyletet közelrő l érdeklő 

dolgokat beszéltük meg_ Utóbb érdekes inditván yt t t;:tt Ujváry 
László buzgó tagtársunk, ki egy negyedévi egyházi folyóirat meg
ind itásának szükségé t hangozta tja, hogy egyszerU bitelveinket 
szélesebb körhen ismertté tegyük. Ennek eld öntése a jelen köz· 
gyüléstö\ van függővé téve . .\!iután az Ugy még nincs kellőleg elő· 

készih'e, ugy lehe t még egy darabig érl el ni kell az eszmét. 
Társas összejOveteleinket rendszer int megtartottuk és ped ig 

a felolvasó ülések után s a résztvevők száma 30-50 között vál
tako:zott, kedélyes hangulatban töltve az estvét. Eszmékben gazdag s 
lelkes pobárköszöntök hangzottak el. Vendégeink kö zül ö römmel 
emeljük ki Jalava fi nn eg)'etemi tanárt, ki ékes magyar nyelven 
mondott testvéries értelm ü felköszöntöt. 

A kijelölt nyomokon haladva, Is te n segedeimével, közelebb 
és közelebb jutunk egylelünk czéljaioak megvalósitásához. j elszónk: 
elöre ! Fölebb-fö lebb! 

3. Pénztári jelentését bemutatja D imény i\Iózes. 
(Pénztári számadást lásd a 86. lapon.) 

4. 1903-904. évi költség\'etést a közgyü1és jóváhagyja a 
kö\'etkezökben: (A költségvetést lásd a 87. lapon.) 

5. Közgyülés liszteletbeli tagul megválasztja dr. Kö\·nry László 
történetirót, ki fe lolvasásaink sorát gazdagitatta. E zt szerény d ip
lornában közöljük a ki váló agg tudóssal. 

6. Választmány I/ s-a kisorsohat\'án, ujólag beválasztauak : 
Pessi Jánosné, dr. Székely Fere nczné, Török Kálmánné, Bellovics 
Imre és Djváry László. K isorsolt választmányi tagok helyébe meg
választattak : Solymossy Mária, Mátrai B. Béla és L. Sándor Balázs dr. 

7. Közgyülés elhatározza, hogy az egylet IL Evköny \'é t, az 
edd igi beosztás szerint, 1000 példányban kinyo mat ja. Erre a czélra 
Perczel Ferenczné, alelnöknö az idén is felajánl 50 koronát, mit 
az egylet hálás köszönettel fogad el. 

8. lnditvanyok sQrán közgyUlés fog lalkozi k Ujváry László tagtárs 
e$zméjével, mely szerint szükségünk volna egy negyedévi folyóiratra, 
hogy eh'einket a nagy közönség körében is néps zerű vé tegyük. 
Beható vita után kOzgyulés még nem látja elérkezettnek az i dőt 
a megvalósi tásra; de az eszmét elvileg helyes li s Uj\Tárynak buz
góságáért köszönetet mo nd. _ Dávid Ferencz-Emlékalapra 25 
koronát, Hirlapirók Nyugdijegyesülete részére 10 korona járulékot 
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szavaz. - Köszönetet mond az összes szereplőknek. - Szeptember 
elején Amsterdamban tartandó szabadelvü Vallásos Conferencziát 
átiratban üdvözli. 

9. Jegyzőkönyv hitelesitésére felkéretnek: Murányi Farkas 
Sándor és Perczel Ferencz. 

Közgy ülés végeztével a tagok bucsut vettek egymástól az 
őszi viszontlátásig. Reméljük, hogy Isten kegyelmébéSI az ismét 
csak örvendetes leend. 



1\ budapesti Dávid ferencz·egylet pénztári számadása 
az 1902- 903. egyleti évről. 
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1\ budapesti Dávid Ferencz.egylet költségvetése 
az 1903- 904. egyleti évre. 
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" I :1 , i 1903/904 ... 11903/904-re ~ I I li - 1903/904-re 1903/904-re 
i 1902/903-ra I etöirányoz- I megálla pit- - 1902/903·ra ,~ . ." , 

előirhyol- megallapi t-Bevétel N ' Kiadás kiadatott N i befllly l , lalik : tatolI 00 ' 00 , , " i 
lalik lalolt 

L , i- C 
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I i 
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1 I Forgalmi és adomá ny- 1 
J Kisebb ny Oll1\a lv, . 70 70 , · 73 ,Ja I - -, 

átvitel 276 J 9 ' 545 ?5 ' 545 '25 2 Postaköltség. 70 80 70 
, 

70 , . • • • , 
" I 

i . i - -• 
2 : Ujabb adományok év- 3 ' Evkönyv l<iadása . 305 55 300 300 - -, . , 

könyvre 120 
, 

4 Előfize lés U -1<Öz1. -re 200 200 200 - - - - - - -, . · , , 
3 Febr. I l -Hú bál tiszta 

, 
5 Tiszteletd íja 1{ 62 60 60 , - - -i , • 

jövedelme. 512 25 - - - - 6 Különfélék , - - 50 - I 50 -i • i . i • · , , 
4 Tagsági dijak 190 1. . 22 - - 30 30 7 1 Egyenleg . , 645 ?- J?" 25 J25 25 - - .0 -o i , i 

1 - , 1902 .. 8R - 100 100 
i o - - , 

" " 
, 

6 " 1903·905, 178 - 100 - 100 - i .. 
7 i Alapító tagság . 100 - - -- - -, i 

8 'I Perselypénz . . 62 66 100 - 100 - 1 • • 

,I 1357 10 875 25 i 875
1

25 11357 110 87" l?" 875
1

25 o l_o , 
i 

Budapest, 1903. május 16-án. 

Dimény lvlózes, Ormössy llfjkló~', JózaJl Miklós, 
pénztáros. "I"ök. ellenőr. 
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ll. FEJEZET. 

5. §. A tagok minfJsige és kiitelezettsége. A tagok négyfélék u. m.: 

aj Ti s zteletbeli tagok: oly kiváló férfiak és nők. 

kiket az egylet körül vagy a vallásos élet terén szerzett érdemeik 
elismerése Ul a közgyülés tagjának ,megválaszt. Külföldi jelesebb 
férfiak és n6k is megválaszthatók tiszteletbeli tagokul. 

b) A I a p i t 6 t a g o k: kik egyszer s mindenkorra 60 korona 
alapitvány t fizetnek az egylet pénztárába ; ez az összeg egy év 
alatt 10 koronás havi részletekben is kifizethető. 

ej P á r t o l 6 t a g o k : kik az egylet anyagi gyarapitásához 
koronként tetszés szerinti összeggel járulnak. 

d) R e n d e s t a g o k: kik évenkint 2 koronát fizetnek. 

A tagsági kötelezettség 5 évre terjed. 

A tagok kötelesek az önként elvállalt munkát lelkiismeretesen 
elvégezni, tagsági dijaikat pontosan befizetni.*) 

• 

• 

• ) A pénz a titkári hivatal czimére küldendő. (V., Koháry·u. 4. sz. II. 16.) 



, 

• 

fl budapesti Dávid Ferencz-egylet tagjainak 
NÉVSORA. 

A jtay Albert 
Ajtay Gyuláné 
Austerlitz Vilmos dr. 
Bajusz Károly 
Bedő Albert" dr., tb. elnök 
Belcsák Kálmán 
Beleznay Is tván 
BeJlovics Imre v, tag 
Bellovics Imréné 
Benczur Gyula 
Benczur Gyuláné 
Benczur Gyula ifj. 
Benczur Ida 
Benedek Dezsőné 
Berkes Imre 
Bihari L . Béla 
Bihari L. Béláné 
Blasehnek Rezső 
Blasehnek Rezsőné 
Bodnár Józsefné 
özv. Bogyay Kálmánné 
Bókay A'pád dL 
Bókay A'pádné 
Bókay János dr. 
Borbély Sándor 
Boros György dr" tb. elnök 
Botár Imre 
Batár János v. tag 
Buzogány Ágnes titkár 
Buzogány Anna v. tag 

Czukor József 
Chester Dye r Ferencz dr,) v. tag 
D ániel Gábor id., tb. elnök, alapitó 
Deák Farkas 
Deák Farkasné 
Denz Adolfné 
Derzsi Károly né 
Derzsi Mihály 
Dimény Mózes pénztáros 
Dónáth József d<. 
Dregály Gusztika 
D<egály Gy ula 
Duret Cecil 
Elek Henrik 
F áb,y Ede 
Fáb,y Edéné v. tag 
F ábry Hermin 
Falussy Gusztáv dr. 
Faluvégi Aran 
Fa:luvégi Aronné v. tag 
M. Farkas Sándor v. tag 
Fest Jen6 
Filipovits 1ózsefné 
G álffy Dénes dr. 
Gelei Gyula 
Gelléri Gyula dr. 
Géber Henrik 
Géber Henrikné 
Glass Arthur 
Gothárd Kálmán dr. 



• 

Gothárd ZS1gmond dL 
Gömöry Károly 
Gömöry Károlyné v. tag 
Gratz Gusztáv dr. 
Groszmann Ferencz 
Gyöngyösy Árpád 
HaitI Dezső dr. 
Hajós Béla d r. 
Hatala Péter dr., v. tag 
Hegedüs Ármin 
Hesz Károly 
Horn Istvánné 
Horváth Sándor dr. 
j eszenszky Sándorné 
Józan Miklós titkár, alapitó 
Józan Miklósné v. tag, alapitó 
Józsa Mihály 
Kaftka Miklós 
Kálóczy János 
özv. Kandó Lászlóné 
Károlyi György 
Károlyi Sándor dr. 
Kerekes József 
Kerekes Józsefné 
Kisfaludy Zsigmond 
Kochmeister Edéné 
Kochmeister Lujza 
Koller József 
dr. Korchmáros Kálmánné v. tag 
Kozma Andor 
Kozma Dénes 
Kozma Gyula alelnök 
özv. Kozma Ferenczné 
Köpeczy Károly 
Krécsy Béla 
Laky Sándor 
László János 
Miss Lawrence tb. tag, alapitó 
Létay Árpád 
Lőrincz Dénes 
Lőrinczy Géza 

Lukács Szidónia 
Magyari Géza dr. 
Márai Lajos v. tag 
Mára i Lajosné 
Máté Sándor dL 
Máthé György 
Mátrai B. Béla v. tag 
Mikó Miklós 
Milkó Dezső 
Mocskonyi Gyula 
Moschek Elv ira 
Moschek Ferencz 
Nadler János 
Nagy Dezső dr. 
Nagy Géza 
ráczkevi Nagy Mihály 
Nagy Miklós 
Nagy Miklósné 
özv. Nagy Mózesné 
Nagy Zs iga 
OdescaJchi Arthur hg., tb. elnök 
Oeffner Rudolt 
Paál Árpád 
Pázsint Mihály 
Pecz Samu 
Pecz Samuné 
Perczel Ferencz v. tag, alapitó 
Perczel Ferenczné a lelnök nő 

" 
Perczel Flóra alapitó 
Pessi János 
Pessi Jánosné v. tag. alapitó 
Pessi Margit 
Péterfy Tamás 
Polgár Lipót 
Polgár Lipótné 
Polgár Mór 
Polner Aladár dr. 
Polner Ödön dr. 
Popsi or u Sándor 
Rákóczi Mihály 
Ratkovszky Soma 



Révész István 
Sámson Ferencz 
L. Sándor Balázs dr., v. tag 
Sándor Balázsné 
Schatz Ignácz 
Schedius Paula 
Scheer Adolf 
Scherer Is tván 
Schmer Ferencz 
Schreiber Ernő 
Schulek Géza 
Sebes Pál tb. elnök 
Sebestyén Arthur 
Sebestyén Henrik 
Solymossy Mária v. tag 
Somlyay Gyula v. tag 
Somlyay Gyuláné 
Somlyay Árpád 
Somlyay Kálmán 
Stolz Károlyné 
Strauss István dr. 
Suciu Silvius 
Szász Mózes 

Szász Mózesné 
S1.ékely Aladár dr. 
Székely Ferencz dr., tb. elnök 
Székely Ferenczné v. tag 
Székely Gyula 
Szerényi Árpád 
Szi nte Ferencz 
Szinte Gábor 
Szombathelyi Károly 
Takács Ferencz 
Tamás Lajosné 
Telek József 
Török Ká lmánné v. tag 
Turcsányi Géza 
Turcsányi József dr. 
Ujvári László v. tag 

03 

ü rmössy Gyuia dr., v. tag 
Ürmössy Gyuláné v. tag 
Ürmössy i\vliklós elnök, alapitó tag 
Vass Albe rt 
W endier Irma v. tag 
Zachár Gyula 
Zöld Margit 

Tiszteletbeli tagok: 

Köviry László dr., 
akad. tag. 

Prof. Vámbéry Ármin, 
egyet. tanár. 
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