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Emlékezések

Márciusi emlékezés

1842. március 11-én született

Székely Ferenc igazságügy miniszter, szakíró,
a budapesti egyházközség presbitere.

1863. március 30-án született

Gyõrffy József törvényszéki fogalmazó, szer-
kesztõ, költõ, a br. Kemény György arany, és a
Bunyowszky Lilla díj nyertese.

1865. március 13-án született

Rudnyánszkiné Réthi Laura, az 1905-ben Ame-
rikába távozó színésznõ.

1868. március 8-án született

Karsai Sándor jogász, államtitkár, a Gyermek-
védõ Liga egyik életrehívója, a Gyermeknap
meghonosítója, szakíró.

1871. március 10-én született

Csizmadia Sándor politikus, költõ, szerkesztõ.

1877. március 28-án született

Daniel Miklósné Lengyel Laura írónõ, a buda-
pesti Nõszövetség tagja és felolvasója. /1919-tõl
unitárius./

1882. március 9-én született

Migrai József tanító, újságíró, költõ és politi-
kus. /1900-tól unitárius./

1884. március 6-án született

Orbók Lóránd tanár, író, utazó, a Nyugat író-
csoport tagja, ki Spanyolországban Lorenzó
Azértis néven vált ismertté.

1888. március 10-én született

Kelemen Miklós MÁV felügyelõ, a szegedi társ-
egyházközség pénztárosa.

1889. március 13-án született

Csipkés Ernõ a Ludovika Akadémia ezre-
destanára, városparancsnok, a Károly Csapat-
kereszt és Sebesülési Emlékérem tulajdonosa.

1898. március 11-én született

Filep Ferenc sebész-orvos, kórházigazgató,
szakíró a nyugatdunántúli Sebész Szakcsoport
elnöke. A körmendi kórház falán emléktábla
õrzi nevét.

1900. március 11-én született

Simon Zoltán újságíró, lapkiadó, falukutató

1900. március 19-én született

Darkó István író, fõszerkesztõ, a szlovenszkói
Magyar Kulturegylet titkára, a Csehszlovák Ál-
lami Díj kitüntettje. /1936/

1910. március 14-én született

László Gyula régész, egyetemi tanár, szakíró, a
Munka Érdemrend Aranyfokozatának, a Finn
Oroszlán Rendnek, az Aranykoszorús Csillag
Rend, a Széchenyi Díj /1991/, a Budapest Díj
/1994/, a Magyar Köztársaság Középkeresztje
/1995/ és Bulgária 1300 éve oklevél tulajdo-
nosa.

1913. március 9-én született

Bözödi György akadémiai kutató, szakíró, az
Unitárius Irodalmi Társaság és a Kemény Zsig-
mond Társaság tagja.

1914. március 21-én született

Jakab Jenõ jogász, lelkész.

1915. március 21-én született

Filep Imre lelkész, helyettes püspök, a MUE
püspökség szervezõje.

1924. március 16-án született

Nyiredy Géza orvos, tüdõgyógyász, szakíró a
Munka Érdemrend Ezüst Fokozatának tulajdo-
nosa.

1930. március 2-án született

Borbély Gyula karmester, a Liszt Ferenc díj tu-
lajdonosa /1964/.

1887. március 25-én halt meg

Szinte Gábor tanár, szakíró, mûvészettörténeti
kutató.

1921. március 25-én halt meg

Belovics Imre zenepedagógus, szakíró, a buda-
pesti Zenekedvelõk Egyesületének karnagya.

1923. március 1-én halt meg

Székely Ferenc mûszaki fõtanácsos, a debrece-
ni egyházközség gondnoka, a székely ifjak
anyagi támogatója.

1923. március 16-án halt meg

Nagy György ügyvéd, országgyûlési képviselõ,
laptujajdonos, a budapesti DFE. elõadója.

1923. március 17-én halt meg

Költõ Gábor kuriai bíró, az Unitárius Irodalmi
Társaság egyik alapítója.

1928. március 9-én halt meg

Lõfi Jenõ erdõ-fõtanácsos, a debreceni egyház-
község elsõ gondnoka.
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1929. március 21-én halt meg

Siménfalvi Tihamér tábornok, a 7. sz. Vitézi
Törzsszék törzskapitánya, a Hõgyes utcai
templom urasztalának adományozója.

1931. márciusában halt meg

Szilágyi Dénes ügyvéd, törvényszéki titkár, a
Vitézi Rend tagja.

1932. március 10-én halt meg

Perey Pál birtokos, a mezõberényi szorvány
gondnoka.

1934. március 25-én halt meg

Bardóczy Gábor MÁV fõmûvezetõ, a budapesti
egyházközség presbitere, a MÁV telepi szor-
vány alapító gondnoka.

1935. márciusában halt meg

Faluvégi Áron p. ü. fõtanácsos, a budapesti egy-
házközség presbiter-jegyzõje, a MUE Igazgató
Tanácsának tagja.

1945. március 29-én halt meg

Ferenczi Sándor tanár, ontológus, az Országos
Természetvédõ Bizottság alelnöke, szakíró.

1962. március 21-én halt meg

Sándor Erzsébet operaénekesnõ, az Operaház
örökös tagja, császári és királyi kamara-
énekesnõ.

1965. március 14-én halt meg

Gyõrfy Géza a kabai Gazdasági Iskola igazgató
tanára, a Magyar Földmûvelésügyi és Gazda-
sági Szakoktatás c. lap munkatársa.

1968. márciusában halt meg

Nyiredy Géza miniszteri tanácsos, a MUE tit-
kára.

1972. március 2-án halt meg

Borbély Pál tanár, a Misszióház kántora, pres-
biter és fõtanácsi tag, a budapesti Egyetemi
Dalárda alapítója.

1988. március 13-án halt meg

Gyarmathy Endre erdõmérnök, az ásotthalmi
Erdészeti Szakiskola tanára.

1994. márciusában halt meg

Szilárd Zoltán orvos, a pécsi egyetem magánta-
nára.

1998. márciusában halt meg

Szentgyörgyi Ferenc jogász, a MUE jótevõje.

2002. március 24-én halt meg

ifj. Bencze Mártonné Tercsi Franciska az Uni-
tárius Élet fõszerkesztõje.

Áprilisi emlékezések

1834. április 22-én született

Szokolay Viktor /1865-tõl unitárius/ ügyvéd,
író.

1842. április 21-én született

Malatinszky György politikus, országgyûlési
képviselõ, a budapesti egyházközség presbite-
re.

1853. április 24-én született

Orbók Mór tanár, tankönyvíró, több társaság és
egyesület elnöke.

1877. április 18-án született

Fekete Zoltán erdõmérnök, egyetemi tanár, fel-
sõházi tag, szakíró, a MTA tagja.

1879. április 5-én született

Költõ Gábor kuriai bíró, politikai fogoly.

1883. április 8-án született

Supka Géza régész, politikus, prágai követ a
„Könyv-nap” életrehívója, a MTA tagja.

1887. április 12-én született

Gyulai Tibor iparügyi miniszter, felsõházi tag,
gazdasági szakértõ.

1898. április 22-én született

Fodor József költõ, szerkesztõ, az Irodalmi Ta-
nács tagja, a Magyar Írók Szövetségének el-
nöke, a Baumgarten /1943/, a Kossuth-díj
/1957/ és a Munka Vörös Zászló Érdemrend tu-
lajdonosa.

1907. április 23-án született

Borbély Samu a repüléstechnikával foglalkozó
mûegyetemi tanár, a MTA tagja /1979/, a Mun-
ka Érdemrend aranyfokozatának tulajdonosa.

1914. április 3-án született

Mátrai Betegh Béla újságíró, kritikus, szakíró.

1920. április 9-én született

Veress Pál festõmûvész, szerkesztõ, fordító.

1936. április 14-én született

Pap Csaba MÁV jogügyi fõtanácsos, vívómes-
ter, nemzetközi versenybíró.
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1890. április 19-én halt meg

Orbán Balázs politikus /1865-tõl unitárius/ uta-
zó, a MTA tagja, a képviselõház jegyzõje, alapít-
ványtevõ.

1903. április 6-án halt meg

Ulár Pál, a klasszikus nyelvek tanára.

1905. április 9-én halt meg

Kuun Géza orientálista, a magyarság eredeté-
nek kutatója, a MTA elnöke.

1922. április 2-án halt meg

Messzer Béla orvos, a kecskeméti szórvány
presbitere.

1924. április 24-én halt meg

Szegedi Árpád Felsõipari Iskola igazgató ta-
nára.

1930. április 4-én halt meg

Mózes András m. kir. postafelügyelõ.

1933. április 10-én halt meg

Székely Mózes erdõtanácsos, szakíró, az Igaz-
gató Tanács tagja.

1935. április 8-án halt meg

Csegezi László pénzügyi fõtanácsos, kaposvári
szorványgondnok.

1942. áprilisában halt meg

Molnár János állampénztári fõtanácsos, csepeli
szorványgondnok.

1962. április 4-én halt meg

Fekete Zoltán erdõmérnök, egyetemi tanár, a
MTA tagja, szakíró.

1966. április 14-én halt meg

Fejér Domokos tudományos kutató, több mi-
niszteri elismerés kitüntetettje.

1974. április 10-én halt meg

Inczefi Géza fõiskolai tanár, földrajzi népkuta-
tó, szakíró.

1977. április 3-án halt meg

Filep Ferenc orvos, kórházigazgató, a nyugat-
dunántúli Sebész Szakcsoport elnöke.

1980. április 27-én halt meg

Mátéffy Géza államtitkár, politikus, a Közellá-
tási Minisztérium elnöke, az Ideiglenes Nem-
zetgyûlés tagja /1945/, a Magyar Köztársaság
Érdemrend tulajdonosa, a budapesti egyház-
község gondnoka.

1981. április 29-én halt meg

Borbély Gyula karmester, a Liszt Ferenc díj tu-
lajdonosa. /1964/

1986. áprilisában halt meg

Rédiger Elemér az Orvostudományi Egyetem
adminisztrátora, volt jegyzõ.

1987. április 20-án halt meg

Filep Aladár orvos, egyetemi magántanár,
szakíró, Érdemes Orvos /1953/.

1988. április 21-én halt meg

Kádár Ferenc tengerészkapitány, szakíró, a bu-
dapesti egyházközség presbitere, a Nemzetvé-
delmi Kereszt tulajdonosa.

1991. április 4-én halt meg

Szent-Iványi Tamás állatorvos, akadémikus, a
F.A.T.O. osztályvezetõje, a Mezõgazdaság kivá-
ló dolgozója /1970/, a Munka Érdemrend arany
fokozatának /1980/ és az Állami Díj /1983/ tulaj-
donosa.

1992. áprilisában halt meg

Gyarmathy László ügyvéd, jogtanácsos, az Inté-
zõ Bizottság és a Képviselõ Tanács tagja, fõ-
gondnok.

1993. április 18-án halt meg

Török Tamás író, dramaturg, a DFE elnöke, az
Unitárius Élet szerkesztõje.

1995. április 18-án halt meg

Vernes László ügyész, nyíregyházi szórvány-
gondnok Fõ- és Képviselõtanácsi tag.

1995. április 27-én halt meg

László Mózes mérnök, vállalkozó, a budapesti
egyházközség presbitere, Zsinati Fõtanácsi tag.

Összeállította: Kelemen Miklós

Zágony Sándor munkái


