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A budapest i 

Dávid ferencz-Egylet éui rendes közgyülése . 

Tárgyso~olat: 

1. Elnöki megnyitó. 6, Tiszteletbeli tagok választása. 
2. Titkári jelentés. 7. Választmány II.-ának kisorsolása, 

3. Pénztári jelentés. uj tagok választ,ása. 
• 

4. Költségvetés 1904/!)U5. egyleti évre. 8. Evkönyv kiadása. 
fl. Uj ti sztikar választása. 9. Inditványok. 

A budapesti Dávid Ferencz-Egylet 1904. május hó 14-én 
d. u. ti órakor tartotta III. évi rendes ' közgyű lését az Unitárius 
l-lázban. az egylet tagjainak meleg érdeklődése mellett. 

L Elnök az ' ülést szép' beszéddel nyitja meg, melyet ide 
iktatunk : 

Tisztelt Közgyülés! 

Ismét összejöttünk, hogy lezárjunk egy egyleti évet. 
Ezzel ama három év fe lolvasási cziklusát zárjuk le, melyért 

az erkölcsi felelősség a jelenlegi elnökséget terheli. 
Miután alapszabályai nk értelmében a mai közgyüléssel a 

mi megbizatásunk ideje lejár, tehát a választások eredményéhez 
képest, egy uj korszak küszöbén áll Egyletünk. 

Nyugvó ponthoz érkeztünk ennélfogva nehány pillanatra. 
Három évi müködésünk teljes képe á ll Önök előtt, kik 

hivatva vannak teljes objektivitással itéletet mondani arró l. 

Mi nyugodt lelkiismerettel nézünk ez itélet elé, mert érez
zük, hogy gyönge erőnkhöz képest megtenni igyekeztünk mind
azt, mivel Egyházunk és Egyletünk nagy érdekeit előmozditbatni 
.éltük. 

Kérem azonban a t. Közgyülést, hogy itélete megalkotása
kor méltóztassék figyelembe venni a kezdet nehézségeit, melyek
kel meg kellett küzdenünk I 

• 
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Nem szervezkedési vagy technikai nehézségeket értek. 
Hanem egy nagy gondolattal kellett- tisztába jönnünk. Egy 

gondolattal, melyet töprengve hord tunk lelkeinkben mindannyian, 
kik ott álltunk Egyletünk bölcsőjénél és a melyet még egymás
nak ' sem mertünk bevallani. 

Az a kérdés gyötört, mi a szülői lelket szokta gyötörni 
kisdede s"ületésekor: ha vajjon életképes lesz-e ez a mi egyleti 
alkotásunk ? . .. 

Mert - a mint tudjuk - az ethikai élet terén az eszmék . . 
gondolatok és szellemi mozgalmak csakis akkor birnak élet
képességgel, ha bele tudnak illeszkedni koruk szellemébe, érző

és gondolatvilágába és mintegy okozat jaivá tudnak válni koruk 
szellemi szükségleteinek. Vagyis minden eszme-mozgalornnak ·a 
kellő időben kell megszületnie, hogy korára reformáló hatás· 
sal birjon . 

Vajjon tehát a kellő időben született· e meg ez a mi kis 
Egyletünk ? E kérdés ai, mely sokáig foglalkoztatta a mi lel
keinket. S e kérdésre adta meg a lefolyt három év tapasztalata 
a felelete t. Most már tudjuk, látjuk és kimondhatjuk: hogy az 
unitárius elveket és szabad vallásos eszméket hirdető Dávid 
Ferencz-Egyletre igenis szüksége van korunk szellemének. Ennél· 
fogva a kellő időben is született ,,"z meg! . . . 

E három év eredménye azt hirdeti: hogy maga az intelligens 
nagy közvélemény szentesitette - meleg és rokonszenves támoga
tásával - Egyletünk létjogosultságát. Megkaptuk tehát az erkölcsi 
jogalapot létezésünkhöz és fejlődésünkhöz. A nyilvánosság orga· 
numa, maga a sajtó is. ugy jellemezte Egyletünket, mint a sza
bad gondoikozók és a felvilágosult lelkek hatalmas, életerős és 
áldá,sos szervezkedését. 

A lefolyt bárom év alatt bevégeztük tehát - ha szabad 
magamat igy kifejeznem - szellemi épületünk és a lkotásunk 
alapozási munkálatai\. 

Azt biszem, Önök is el fogják ismerni, hogy nagy eredmény 
ez! ... Most már biztos alapon lehet folytatni az épités további 
munkáját. 

Hisz hogyelveink, eszméink és igazságaink s az eszményi 
czél, melyért küzdünk, mennyire át kezdik hatni valláskülönbség 
nélkül társadalmi szervezetünket, mutatják amaz estélyeink is, 
melyeket emlékezetessé tettek felolvasásaikkal oly kiváló, fényes 
nevek, melyek nemcsak a tudományos irodalomnak, hanem más 
egyházaknak is büszkeségét képezilc. 



I~z apostoli szellemek méluí nyolva törekvéseinitet, szeretet
tel és tisztelettel jöttek mi közénk, hogy testvéri szivvel együtt 
emeljük mentiil maga si1bb piedestalra a vallásos-érzület s2eut 
kultuszát. 

Legyen á ldás e férfiak müködésén! 

S legyen szivünkben megőrizve ama lánglelkű , nagy szel
lemnek az emléke is, kinek földi maradványai fölött még ott 

• 
illatozik ama hatalmas virágpyramis, melyet koszorllkból rakott 
sirjára nemzetünk kegyelete. 

Az Urnak egy igaz kiválasztottja volt Jókai Mór, a nagy 
költő, ki életének munkálk odásával tett tanubizonyságot az Isten 
nagyságáról s a teremtő Geniu sz halhatat lailságáról. A földre 
küldetett, hogy költészete varázserejével reményt adjon a meg
tört emberi szivnek, hitet a léleknek és nemzeti önbizalmat a 
leigázott népeknek. A szabadság és szeretet vallásának volt ő 
nagy apostola, hirdetve az emberek közt a nagyot, a szépet, a 
fenségest - az Eszményt! ... 

Nagy szivének melegéből s költészetének fényébő l reánk 
unitáriusokra is esett nem egy fényes sugár. Szeretett minket 
" többszörös igéretét is birtuk, hogy Egyletünkben fel fog olvasni. 
Tárgya az lett volna, hogy mint irta meg ,Egy az Isten" czi mü 
regényét rólunk unitáriusokról. 

"Egy az Isten" költöjének emlékét szent kegyelettel fogják 
szivökben megőrizni az egy Istent hivők! . .. 

Ezzel be is végezhetném beszédemet, ha elnöki ti sztemből 

kifolyólag nem volna még egy kötelességem. S e kötelesség a 
hála és köszönet szavát, adja ajka.imra mindazokkal szemben, 
kik szemet hunyva szellemi képességeim és személyes tulajdon
ságaim gyarlósága felett, közös czélunk elérése érdekében e 
három éven át engem annyi hitbuzgósággal, kitartó kötelesség
érzettel és testvéri szeretettel támogattak müködésemben. Egyle
tünk minden tagjának és mindazoknak: kik felolvasásainkon 
közremüködtek. hálás szivvel kÖ5zönöm meg szivességüket. 

Mély köszönettel tartozorn kü!önöson Perczel Ferenczn6 
Kozma Flóra urnőnek, mint elnöktársamnak, ki, mint igazi apos
tol i lélek, áthatva. vailásunk tiszta ihletétől, törhetlen lelki erővel 
és keresztényi lelkesedéssel karolta fel Egyletünk ügyeit elejétől 
fogva és misszionárius munkánknak legnehezebb részét vette 
magára. Mint a keleti bölcseknek meg volt a vezérlő csillaguk, 
ily csillagunk ő is nekünk, szelid fényével megvi lágitva utain kat,. 



Őszin te köszönetemet kell kifejeznem Kozma Gyula másik 
elnöktársam és kö l tői lelkü esperes-lelkészünk iránt is, kik e 
három év alatt igazi segitötársajm voltak, megosztva velem mun
k" t, gondot és fej elősséget egyaránt. 

Végü J szabadjon még a ma kérésemet intézni közgyülésünk 
tisztelt tagjaiboz, hogy tekintve megrongált egészségi á llapoto
mat, kegyeskedjenek a megejtendő választásoknál személyemtől 

eltekinteni s Egy letünk további fej l ődése érdekében, kegyesked
jenek erőtelj esebb és munkabiróbb egyéniséget emelni emez 
á llásra, melyet eddig nekem volt szerencsém betölteni. A tár
su lati és egyleti szervezetek életére mindig jótékony és felfrissitö 
hatást gyakorol az, ba vezető és irányitó közegei koronkint vál
toznak. 

S ezzel a közgyülést van szerencsém megnyitni. (Lelkes éljen). 

2. T itká r bemntatja az egylet hivatalos je lentését. A köz
gyül és tudomásul veszi, a min t következik: 

Mélyen tisztelt Közgyülés! Ha visszagondolunk a lefolyt 
egyleti óvben kifejtett mUllkásságra, méltó öröm és büszkeség tölt
heti cl a mi szivünket. Rendes tagjaink és a nagyközönség fig,rel
mét sikerUlt az idén még fokozQttabb mértékben, mint eddig, esz
méink és iráuyelveink fe lé vonzani. Felolva,:o;ó üléseinket akár
hiLuy:;zol' a szorongásig megtelt ház előtt tartottuk s a.zokon oly 
kijelentéseket hallottunk a testvél'egyletek és felekezetek hivatott 
képvise lü i részérő l , a melyek mindnyáj unkat megg,)"őzhettek aITól, 
hog,r jó uton járunk, A mi útunk is Rómaba vezet. Csa.khogy il 

mi Rómimkban mindenki nyiltan vallhat ja, fennen hirdetheti lel,ld 
lll cggyőzödését s önzetlenül és nyereségvágy nélkül hoz hatja meg 
<U doí'ía,~át a szent ügy oltárára, 

ü römmel láttuk, hogy cl fövi~l'oS szellemi életében való tér
fug lalásunkat a közvélemény ideges lelkiismerete, a sajtó is, észre
vette s kivált egy alkalommal, áradozó szavakban eml ékezett meg -rólunk S mélta.tta szerényegyletünk uttÖI'Ö munkásságát, ~em 
tekintettunk se fajt, se felekezetet. Kebllinkl'e iHeltük a szahad 
cszmékllek prófétai ihlettségü hi rdetőjét s elfeledtettük veje 2000 
csztcll(lő kcscl'üségét. Üdvözöltük a lelkiismeret bajnokát s midőn 
sajút vá rába hivott szellemi mél'kőzésre, vagy: igazabban testvéri 
iilclkczésl'e) egy szivvel-lélekkel mentünk oda, hogy közelebb hoz
zuk e földön Istennek ol'sz<ígát, 

Eg.rlctünk alig tudja ke ll őkép f\ 1l méltányolni Pe'i'czelné Koznm 
1~' l ól'a ul 'nő él'demét, ki pozsonyi protestáns testvél'eink szive:; meg
lti \'ás~ll'a ott mál' c.;zius 19~é ll felolvasást tartott "Nők az egyház 
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"'letben" czímell . Ott is helyt állott az egyetemes kereszténlltiég 
magasztos e lveiért s mi a kik vagy Ilyolczan elkisértük, bizonysá
g·ot tehetünk ar ró l, hogy a.z lInitáriu~ kereszténységnek még saját 
hive i köré ben sem lehetett volna szentebb öröme és nagyobb tisz
tessége, mint pozsonyi protestáns testvéreink között. Dr. ]{asznyik 
Endre, St1·mnp László és Jónás János tanárok, mint a fogadó 
bizottság tagjai, az összes résztvevőkkel együtt, fe lejthetetlenné 
tették előttünk 1904. m,u·czius 19-ét. Az Isten szeresse őket. 

Főtitizte l endö püspök llrunk is, legutóbbi látogatása alkalmá
ra.l, lelki gyönyörüséggeJ vett részt a mi munkánkban, felolvasó 
iilésünket fi kultus?, az istentis? telet egy nemének ismerte el, 
melylyel liozzáférközünk azoknak szivéhez, kiket a sivá r fe leke
zet i pl'opagallda visszata l'ta n3. 

A.llyagi tek intetben is kedvező jelentés t tehet a ki ncstál'o
su uk. En itt csak azoknak neveit emlitem fe l, a kik külön anyag-i 
i.íldozattal is hozzáj<Í l'nltak a mi javaink Ky3 1'apitúsidlOz; IlI lJgad ták 
:;zámunkl'<t a sikeres lllunkálkűdás eszközeit. 

Dl'. Kőváry L"szló és Derzsi Károly 50-50 korOn,\\·al ala
pitó tagokká lettek, kiknek e he lyen is köszönetet mondunk. ~érci 

Ödön 40 kor., Pel·czel Fm'enczné 50 kor., Mészöl.r Dezső 10 kor., 
]{isfa.ludy Zsigmond 10 kor. 30 ftll. , dl'. Fl'aenkel Sándor 3 kor., 'rö
riik Kálmán 2 kol'. Azonkivül a bál tiszta jövedelme is nagyobb
I·ősz int azokból a J"el ülfizetésekből telt ki , a mikkel ügyünk sike
rét jóakaróink és támogatóink e l őmozditani igyekeztek. 

F e lülfizetni szivesek voltak: Barra Mózes 3 kor., Gömőry 

Károly 4 kOI'. , Kerekes József 2 kor., dr. Bedő Albert ·7 kor. , Pessi 
.János 4 kor., dr. Daniel Gáborné 50 kor., dr. Székely Ferenczné 
30 kor., Ünnlissy Miklós 100 kor., Mami L ajosné 20 kor., i\f{\j"y 
Béla 5 kor., Perczel Fel·enczné 60 kor., Józan Miklósnó 20 kOI·., 
JÓZSfL Mihályné 50 kor., Gál Kálmán 2 kor. , Chester Dyer E'el'encz 
dl'. 15 kor.) L. dl'. Sándor Balázsné 40 kor. , Faluvégi Áronné 25 
kor., Darvas Aladár 3 kor., Schiller Ferellcz 4 kor.) Botár Jánosné 
25 kor., \Vendler Inna 3 kor., dr. Ürmössy Gyul áné 40 kor.; Botár 
János 2 kor., Serák Károly .10 kor., 'förök Kálm ánné 10 kOr., L. 
Berde I stván 5 kor. , K. Nagy Miklós 10 kor., Ádám Dénes 4 kor ., 
Kozma Gyuláné 20 kor., Csegezy l\Iihá.ly 6 kor., Gömöry Károlyné 
20 kor., Csiky I stván 3 kor., özv. Bogyay Kálmánné 3 kor., Gse
gezy Lajos 3 kor. ) rr eleszky János 10 kor. , L . dr. Sándor Balázs 
10 kor., :M:ámi Lajos 5 kor., Gmehling Hermann 1 k or,) dr. Gás
pál' J ános 5 kol'. Összesen: 640 kor. A felii lfi zetéseket az Uni tá rius 
Köz!üllyben is nyug"táztuk. Oe itt is há.lá s ktisr.önettel örök it jük 
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meg a j ókedvli a.~l ak?z~k szives a.~omú.nya.i~. ,S a~ll~ t~lind~zt, felül-
I'" "~ 'I 'LZ Cl'kok Sl siker , a. mel,) et a nDavul-1.m l <l ml szer ény illU Jn, ,,,, , , 

w!o-ál'i kiil'ünklJcJI kiví vott magának. Ezt emelte fl gazdag műsol'
:'a/" J'cl1dezett hangverseny is, melyuek fénypontja l'észi József, 
OI'SZ. képvise lő szabade lőadása volt ,/l'el'més7.ct és Művészet
czimcn. Ritkán hallunk olyn.1l élvezetes és tanulságos el őadást. 

Az elöadó is Illeg lehetett elégedve, mert a h:th'ts thémához hálás 
közönség szegődött. Az üsszes s7.cl'cplök és rendezők azzal a tudat
ta.! gondojhatnak vissza házias és kedves téli mulatságu llkra, hogy 
az (ilY)' érdekében kiki megtette a maga kötelességét, meghozta a o . 
,maga áldozatjat. . 

É vkönJ'vlink II. füzete változatos tartalommal lOOO példány· 
ban megjelent. 'ragja.inknak és az erdélyi uni tál'ius le.lkészeknek 
és parochiá lis könyvtárak nak a nyár foly amán szét is küldöttem. 
Egy pál' elismerő köszönő levelet is kaptam, a meJyből meg
tetszik, hogy munkássügunkat a legszélesebb kÖl'ben is méltá
nyolják. 

• 
~~zek után azt hiszem, a. mi lelki rokonaink vál'll i fogják az 

J;;vkünyv ITr. folyamát, a melyre il? idén is há.lás és éJ'dekes 
anyagunk gyült egybe a téU fe lo!vasások utjú,ll. Dl'. J[asz11yik 
Endre ~A nazal'etlli ·beszéd " czimeu, dl'. Bm'os György "A refor
mátor" ez., dr. Kecskeméti Lipót, nagyváradi fürabbi ,A próféta. 
ság nagy korszaka w ez., Pe/rczet Fercnczné .Eszménk az egyházi 
életben' ez. , Jl1alllerEde .Régi kulturák uj kutatások világáná l," eZ . 
.Józan Miklós, "Emcl'son mint Író és szabadgondolkodó ez., Ujvá'l'Y 

• 
. L{tszló "Jézusi eszme" czimen értekeztek. E s a kel'etet kitöltő , 

\l,ene-, ének és sza.vallati számok, melyeket szivességbő l voltunk 
szerencsések megnyerni , mind alkalmasak voltak arra, ILOgy a . 
jelenlevők figyeimét megragadják s a vall ásos kedé.1yt nemesen 
szórakoztassák . 

. Az él' fo lyamán belépett 30 uj tag. Kilépett vllgy eltávo.ott 
14. Osszos tag-számunk: 204. Ajánljuk ' a taggyüjtést a v:í.lasztmány 
szives figyelméb e, a meJlékelt levelezö-lapnk u~ján_ 

'l'al'tottunk 3 választmányi ülést, melyeken a felolvasó ülések 
programmját kés. itettük el ő. 

Minden felolvasó ülés után társas összejö\'etelt tartottunk il 

közeli Förster-vendégl ő téli kertjében. Ide a fe lolvasó és kő. re
m'Íiködö míívészek is eljötfek, hogy egymással közelebbl'ől meg
ismerkedjünk. Ez is hozzájárult ahho7-, hogy egészséges kiizszcl
lem fejlődjék ki közöttünk. Ennek jegyében tettre készen ,Ulunk 
s nyugodtan vú,l'juk cl jövö fej leményeket. I s ten á ldása legyen il 
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mi munkánkon és gazdagon gyihnölesözö testvéri szeretet a mi 
sziviinkben ! . . . 

3. PénztAri jelentést bemutatja Dimény Mózes. A közgyülés 
e lfogadja. (Pénztári számadást lá.sd a 92. lapon.) 

4. Az 1904-905. évi költségvetést a közgyülés jóváhagyja 
a következőkben: CA költségvetést lásd a D3. lapon.) 

5. A tisztikar 3 évi mandátuma lejárván, a közgyülés el
ismerő köszönetét nyilvánitja a lelkes buzgóságért, a tapintatos, 
bölcs vezetésért, melylyel az egylet ügyeit jntézték. Titkos sza
vazattal ujabb 3 évre megválasztotta a közgyűlés a volt tiszti-.. 
kart. Elnök: Unnö'ssy Miklós, a lelnökök: Perczelné Kozma Flóra 
és Ko."'''' Gyula, főtitkár: J6zan Miklós, titkárok: B uzai/dny Ág
nes és Ujvá,'y László, pénztáros: Diméuy Mózes. 

6. Közgyülés meg választja tiszteletbeli tagok nak dr. M"sz
nyik Endre, ág. ev. theol. akademiai igazgatót és d,'. Kecskeméti 
Lipót nagyváradi főrabbit. Ezzel is dokumentAIni kivánja azt a 
nagy szeretet, melylyel irántok viseltetik. 

7. A választmány '/,-a kisorsoltatván, közgyülés a kisor
soltakat ujból beválasztja és a választmány t 30 tagra (15 férfi , 
15 nő) egésziti ki. Beválasztja titkos szavazat utján: özv. Bogyay 
K;i,lmánnét, Koz"", Gyulánét, dr. Scindo,' Balázsné!., dr. Gothá1'd 
Zsigmondot. Józsa Mihá lyt, Máthé Györgyöt, dr. Pázsi" t Mihályt és 
Lm'incz Dénest. 

8. K-özgyülés elaatÚozza, hogy a költségvetésben megálla
pitott összeg keretében az egylet III. Évkönyvét 1000 példány
ban kinyomat ja. PerczeImé Kozma Flóra alelnöknő anyagi áldo
zattal is tAmogatni kivánja nemes vállalatunkat, felajánl a költ
ségek részbeni fedezésére 50 koronát. Közgyűlés a kedves ado
mányt hálás köszönettel jegyzi fel. 

9. Inditványok során a közgyülés köszönetet szavaz az 
összes szereplőknek, akik müvészi magaslaton á lló közremükö
désükkel egyleti munkásságunk sikeréhez önként hozzájárultak. 
Ezt hivatalos iratban hozza tudomásukra. - A Főtiszt. Püspök 
ur által kezelt ,Dávid Ferencz Emlékalap" javára az idén is 25 
koronát, a Hirlapirók Nyugdijegyesülete részére 10 korona járu
lékot szavaz meg a közgyűlés. 

10. Jegyzőkönyv hitelesitésére felk éri elnök Perczel Feren
czet és dr. Sándo,' Balázst. 

Az 5szi viszontlálásig - Isten velünk! 



fl budapesti Dávid ferencz-Egylet pénztári számadása 
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1 Áthoztunk cl mult évrül , 

2 Pártoló t:lgoktól , , 

3 Adomúlly ar. óvkönyvl'c . • 

4. Febl'. ll . bili tiszta jiivcdclmc 
5 rr agsúgi dij,-Lkból • 

6 PCl'sclypénz . • 

Vagyon: 
l. Ürmössy Mikl6s elnök alapitvá.nya 
2. Kezdetben befiz. alapitó tagdij és kama.t 
3. Idén befizetett alapit6 tagdíj . . . 
-1., Egyenleg, mint átvitel . . . . . 

Összes va~yonunk 

, 

1903- 1904. egyleti évről. 

• 

• 

Összeg s , 

'" Osszeg N Kiadás w 
" K. I. ál l K. r. 

545 25 l ZCIIC' • • , • , 108 
65 ~O 2 fl'isz te I etei ij il k • • , J25 
50 3 ~ yom tilt V[ll l,\'()!,: 68 -• • • 

3ü2 20 4 EvkiillYv (rI. ) , • • • • 362 20 
3-14 -- 5 Po~ t; lkült:-;ég 78 40 • 

93 33 6 Ji>lékollj"rzél 35 .-• • , 

7 , 1~ l ü fi;r,c té~ a" Unitúrius .Kiiz liin'yl'c I 200 , 
8 ' _~;g.rc ll l cg. melyet :'lLv. ,l. jiivií ('vrc I 513 I 48 

- 1490 08 J4~0 I 08 
I I , •• 

Budapest, 190-1. mlijus 14. 

1058'05 
429'70 
100'-
513'48 

2101'~3 

Ürmössy Miklós s. k. , 
c~~'lc ii l'lnök. 

Józan Miklós s. k. , Dimény Mózes s. k. , 
,·llrn'iL·. 1){·n1.I(II"OII. 
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fl budapesti Dávid Ferencz·Egylet költségvetése 

Bevétel 

___ o _. ._-- "---_._ .... ---

• Athoztullk a mult évről . 
Pártoló tagoktól • • 

Adomány az évkönyvl'e 
Báli titizta jövedelem 
'llagsftgi díjakból • • 

Perselypén" . • • • 

Józan Miklós s. k., 
ellenőr. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

az 1904- 1905. • evre. 

1903/904." 1904/905·re Si 1903/904. re : 1904/906·" ela· .-•• ki,d,tolt I ela· befolyt Irlnyoztatik ~ Kiadás 00 ' 
~ 

-------II K. I f jl J<---1.rc . --,... . . ____ o. _o_- l' K. U,I K · l f. 
-l-

545 25 513 48 Zene 
, 

1 • • • • • • 108 - i 100 
65 30 , 50 - 2 '1'is"tcletdijak ' 125 ,- : 100 • • • 

50 • 50 3 , ~yomtat\ráll'yok . 
, 

il 68 - ' 70 - - • • • 

392 20 300 4 ' Evkönyv (ill.) • • • • il 362 120 I 350 
344 - 350 - 5 Postaköltség. 78 40 80 • , 

\l3 133 80 - 6 ,l ótekonyc"él 35 35 
Elüfizctés az U. Közlünyl'o 200 200 

1490 

Egyenleg . 

1343 

Budapest, 1904. m{'jus 14. 

Ormössy Miklós s. k., 
elnök. 

, 

• • • • • • fi l 3 ~8 

-
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Dimeny Mózes s. k. , 
pénztá.ros, 
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, 1343 
, 
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KIUON1H 
a budapesti Dávid Ferencz-egylet alapszabályaiból. 

• 

. II. FEJEZE'l'. 
• • 

5. §. A tagok minösége és kötelezettsége. A tagok négy-
félék, u. lll.: 

aj T i s z t e l e t b e l i ta g o k: oly kiváló férfiak és nók, 
kiket az egylet körül vagy a vallásos élet terén szerzett 
érdemeik elismeréseül a közgyülés tagjának megválaszt. 
Külföldi jelesebb férfiak és nök is lIlegválaszthatók tiszte
letbeli tagokul. 

bj A l a p i t ó t a g o k: kik egyszer s mindenkorra 50 
• • 

korona alapitvány t fizetnek az egylet pénztárába ; ez az 
összeg egy év alatt havi részletekben is kfizethetö. 

ej P á r t o I ó t a g o k: kik az' egylet anyagi gyarapitá-
sához koronként tetszés szerinti összeggel járulnak. 

(1) R e n CI e s t a g o k: kik évenkint 2 kOl'OJlát fizetnek. 

A tagsági kötelezettség 5 ém'e te?jed. 

A tagok kötelesek az önként elvállalt munkát lelki
ismeretesen elvégezni, a tagsági dijakat pontosan befizetni .* 

• • 

• 

* A pénz a titkári hivatal czimére küldendő. (V., Koháry-u. 4. sz. ll. 16J 
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1\ budapesti Dállid Ferencz-Egylet tagiainak 

NÉVSORA. 
-0 -

Tiszteletbeli e lnö k ö k: 

Bedő Albert dr. id. Daniel Gábor 
Boros György dr. Szerémi Odescalchi Arthur herczeg 

Székely Ferencz dr. 

Elnök : 
Ürmössy Miklós 

Alelnökök: 

Perczelné Kozma F lóra Kozma Gyula 

Főtitkár és ellenőr : 

Józan Miklós 

Titkárok: 
Buzogány Ágnes Ujváry László 

P énztáros: 

Dimény Mózes 

Válasz tmányi tag ok : 

ÖZV. Bogyay Kálmánné 
Buzogány Anna 

Fábry Edéné 
• Faluvégi Aronné 

Gömőry Károlyné 
Józan Miklósné 
dr. K orch máros Kálmánné 
Kozma Gyuláné 

. P essi Jánosné 
L. Sándor Balázsné 
Solymossy Mária 
dr. Székely Ferencz-né 
T örök Kálmánné 

Ürmössy Gyuláné 
Wendler Irma 



/ 
BellovicS Imre 

Batár János 
Chester Dyer Ferencz dr. 
M. Farkas Sándor 
Gothárd Zsigmond dr. 

Hatala Péter dr. 

Józsa Mihály 
Lőrincz Dén es 

Máthé György 
Mátrai B. Béla 

Pázsi nt M ihály dr. 
Perczel Ferencz 
L. Sándor Balázs dr. 
Somlyay Gyula 
Ürmössy Gyula dr. 

Tiszteletbeli tagok : 

Kecskeméti Lipót dr. 
fórabbi (Nagyvarad) 

Masznyik Endre dr. 
teologiai akad~mi ai igazgató (Pozsony) 

• 
Kőváry László dr. 

akad. tag IKolozsvar) 

Miss 

Prof. Vámbéry Armin 

Derzsi Károly 

id Dan iel Gábor 

Józan Miklósné 
Józan Miklós 
Miss E. Lawren ce 

Hangyás László 
Hangyás Emmike 
Mészöly Dezső 
Nérey Ödön 

egyet. tanár (B udapest) 

Lucy Tagart 
ILondonI 

Alapitó tagok : 

Kőváry László dr . 

Perczel Ferenczné 
Perczel Feren cz 
Perczel Flóra 
Pessi Jánosné 

Ürmössy Miklós 

Pártoló tagok: 

Tanka Sámuel 
Török Kálmán 
Mrs. Talbot 

• 
Trieszti Alt. Bízt. Társaság 

VIII. polgári fiuiskola tanári kara. 

Rendes tagok : 
Aczél Géza 
Aczél Mariska (Csontosné) 
Aczél Zsuzsánna (Szentpéteryné) 
Ádám Dénes 
Ajtay Gyuláné 
Augenfeld Izidor 

Austerlitz Vilmos dr. 

Bedő Albert dr. 
Belcsák Kálmán 
Beleznay István 
BeIlovics Imre 
BeIlovics Imréné 

• 



• Benczur Gyula 
Benczur Gyuláné 
Benczur Gyula ifj. 

Benczur Ida 
Benedek Dezsőné 
árkosi Barabás Vilmos 
Baumgarten Soma 

Berkes Imre 

Bihari L. Béla 
Bihari L. Béláné 

Blaschnek Rezső 

Blasehnek Rezsőné 
Bodnár józsefné 
Bodoczi Gábor • 

ÖZV. Bogyay Kálmánné 

Bókay Árpád dr. 
• 

Bókay Arpádné 
Bókay jános dr. 
Borbély Sándor 
Botár jános 
Botár Imre 

• 
Buzogány Agnes 

Buzogány Anna 
Chester Dyer Ferencz dr. 

Csiky Pál 
Czukor j ózsef 
id. Dan iel Gábor 

Daniel Gábor dr. 
Deák Farkas 
Deák Farkasné 
Denz Adolfné 

Derzsi Károly 
Derzsi Károlyné 

Derzsi Mihály 
Dimény Mózes 
Dimény M6zesné 
Dónáth józsef dr. 
Dregály Gusztika 
Dregály G'yula 
Duret Cecil 
Fábry Ede 

Fábry Edéné 
Fábry Hermin 

• Faluvégi Aron 
• 

Faluvégi Aronné 
Farag6 Samu 
Farkas Emil dr. 
M. Farkas Sándor 
Fest jenő 

Filipovits Józsefné 
Fraenkel Sándor dr. 
Füredi jenő dr. 

Gálfy Dénes dr. 
Géber Henrik 

Géber Henrikné 
• 

Gligorescu Agoston 

Gelei Gyula 
Gothárd Kálmán dr. 
Gothárd Zsigmond dr. 
Gömöry Károly 
Görnöry Károlyné 

Gratz Gusztáv dr. 

Grossmann Ferencz 
• 

Gyöngyösi Arpád 
Haftl Dezső dr. 
Hajnal Adolf 
Hajnal Márton 
Hajós Béla dr. 
Hatala Péter dr. 

• 
Hegedüs Armin 
Hesz Károly 

Horn Istvánné 
Horváth Sándor dr. 

jeszenszky Sándorné 
józan Mikl6s 
józan Mikl6sné 
J6zsa Mihály 
Kaflka Miklós 
Kálóczy jános 
özv. Kand6 Lászl6né 
Károlyi György 
Károlyi Sándor dr. 
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• 

Kerekes József 

Kerekes Józsefné 
Keresztessy József 

Kisfaludy Zsigmond 

Kiss Józsefné 
Kochmeister Edéné 
Kochmeister Lujza 

Kohn józsef 

ÖZV. Nagy 'Mózesné 
szerémi Odescalchi Arthur herczeg 
Oeffner Rudolf 
Paál Árpád 
Pátkai Béla 
Pátkai Dániel dr. 

Pázsint Mihály dr. 
Pecz Samu 

dr. Korchmáros Kálmánné Pecz Samuné 

Kozma Andor Perczel Ferencz 

Kozma Dénes 

Kozma Gyula 
Kozma Gyuláné 

özv. Kozma Ferenczné 
ajtai Kovács Albert 

Köpeczy Károly 

Krécsy Béla 
László jános 
Lenkei Vincze 
Léta] Árpád 
Létay Etelka 
Lőrincz Dénes 
Lőrinczy Géza 
Lukács Szidonia 

Magyary Géza dr. 
Markbreit Gyula 
Máté Sándor dr. 

• 

Máthé György 
Mátrai B. Béla 

Mezei Ferencz dr . 
Mikó Miklós 
Milkó Dezső 
Moschek Elvira 
Moschek Ferencz 
Nadler jános 
Nagy Dezső dr. 
Nagy Géza dr. 
Nagy Zsiga 

ráczkevei Nagy Mihály 
K. Nagy Miklós 
K. Nagy Miklósné 

Perczel Ferenczné 
Perczel Flóra 
Pessi János 
Pessi Jánosné 
Pessi Margit 
Péterfy Tamás 
Polgár Lipót 
Polgár Lipótné 

Polgár Mór 
Polner Aladár dr. 
Pol n er Ödön dr. 
Rákóczy Mihály 
Ratkovszky Soma 
Ratkovszky Ilonka 
Regele Káro ly 
Révész István 
Rosenberg Sándor dr . 
Sámson Ferencz 
L. Sándor Balázs dr. 
L Sándor Balázsné 
Schatz 19nácz 
Schedius Paula 
Scheer Adolf 
Schmer Ferencz 
Schreiber Ernő 
Schulek Géza 
Sebes Pál 
Sebestyén Arthur 
Sebestyén Henrik 
Serák Károly 
Solymossy Mária 

• 

• 

• 

• 



• 

Somlyay Gyula 
Somlyay Gyuláné 

• 
Somlyay Arpád 
Somlyay Kálmán 
Stojits István 
Stolz Károlyné 
Suciu Silvius 
Szabó Károly dr. 
Szász Mózes 

Szász Mózesné 
Székely Aladár dr. 
Székely Ferencz dr. 
Székely Ferenczné 
Székely Gyula 
Szentpétery Zsuzsánna (Nagyné) 
Szerényi Árpád 
Szinte Ferencz 

, 

• 

Szinte Gábor 
T akács Ferencz 
Tamás Lajosné 
Telek józsef 
Telman józsef 
Török Kálmánné 
Turcsányi Géza 
Turcsányi józsef dr. 
Ujváry László 
Ürmössy Gyula dr. 
Ürmössy Gyuláné 
Ürmössy Miklós 
Vass Albert 
W endler Irma 
Zachár Gyula 
Zöld Margit 
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