Angyalföldiek

szabálytalan lexikon
írta és szerkesztette:
Maixner Attila

Segítők: Balog János, Bőhm Zsuzsanna, Földes Tamás, Gábor Péter, Megyaszai Sándorné (Gitta),
Radó Gábor és Szigethy György, a Facebook „Angyalföld - Maixner - Média” csoport tagjai.

MA©AK

Aczél György (születési név: Appel Henrik, 1917-1991) politikus, kora
kulturális életének ideológusa és irányítója a Röppentyű utcából
Adametz Gyula (1890-?) székesfővárosi népiskolai
igazgató, az Angyalföld című monográfia (1947) szerzője

Albert Flórián (1941-2011) Európa-bajnoki és
olimpiai bronzérmes, Aranylabdás labdarúgó
1965-ig Vizafogói lakos
Alpern Katalin (1948-2015) nemzetközi műkorcsolya bíró

Andai Györgyi (1947-2016) színművész,
már kamaszként a Két emelet boldogságban
Andrassew Iván (1952-2015) újságíró, a Népszava főmunkatársa
Angyalföldi Szabó Zoltán
(születési név: Szabó Zoltán, 1929-2014)
képzőművész, beceneve a Tripoliszban: Ecsetlábú
Arató István (születési név: Stephan Meitner, 1922-2010) képzőművész,
Bernáth Aurél tanítvány, Angyalföld megörökítője

Avar István (születési név: Ginsberger István, 1931-2014) színművész,
a Nemzet Színésze
Ádám György (1922-2013) Állami- és Széchenyidíjas orvos-fiziológus, a MTA rendes tagja
Ágoston György (1931-1993) humorista, újságíró,
a MTV Szórakoztató Osztályának főmunkatársa
Árva János (1923-1993) színművész,
epizodista karakterszínész és beszédtanár

MA©AK

Bächer Iván (1957-2013) újságíró, a Népszabadság főmunkatársa
Bajor Imre (1957-2014) színművész,
a humor nagyágyúja

Bajor Nagy Ernő (1923-2010) újságíró,

a nyugdíjasok érdekvédelmének szószólója

Bakó Márta (1920-2013) színművész, a József Attila Színház örökös tagja

Bazsonyi Arany (1928-2011) képzőművész,
munkáit több hazai közgyűjteményben őrzik

Bálint György (1906-1943) író, a polgári demokratikus humanizmus képviselője

Bán Róbert (1925-2002) rendező,

népszerű vígjátékok és krimik alkotója

Bánhidy László (1906-1984) színművész, egyéni és karakteres beszédstílus

Bányai József (1933-2014) képzőművész,

érme, kisplasztika és köztéri szobor

Beck Judit (1909-1995) képzőművész, az ő szerelméről szól a Két karodban

Becsei József (1950-2013) labdarúgó,

az MTK válogatott balszélsője

Becsei Péter (1957-2000) labdarúgó, Vasas nevelés, magyar bajnok

MA©AK

Beke Kata (1936-2009) politikus, író és tanár, az Antall-kormány államtitkára

Bellay László (1915-2011) iskolaigazgató,
a Sziget utcai általános iskola vezetője 24 éven át

Bence György (1941-2006) filozófus, a Charta '77 kezdeményezője

Benjámin László (1915-1986) költő,

az Új Tükör főszerkesztője

Benkő László Viktor (1924-1998) orvos,
a Gyöngyösi utcai majd a Szegedi úti szakrendelő vezetője

Berda József (1902-1966) költő,

Vizafogó szülötte, József Attila barátja

Berencsi György (1941-2013) orvos-virológus, a járványtan professzora
Berkesi András
(születési név: Bencsik András, 1919-1997)
író, a kémregények mestere
Békés Pál (1956-2010) író, a Pozsonyi Pagony létrehozója

Bényei Károly (1934-2016) matematika-fizika tanár,
a Berzsenyi Dániel Gimnázium igazgatója
Bihari Sándor (1932-2011) költő
tévé szerkesztő és rovatvezető
Biszku Béla (1921-2016) kerületi pártvezető,
a Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem birtokosa
MA©AK

Blaski János (1924-2015) képzőművész,
egyetemi tanár, Érdemes Művész3x Munkácsy-díjas

Blaskó János (1919-1988) képzőművész,
Glatz Oszkár tanítványa, számos díj tulajdonosa
Bokros Birman Dezső (1889-1965) képzőművész,
szobrász- és festőművész, grafikusművész, illusztrátor

Boros Sándor (1933-2017) kultúrpolitikus. miniszterhelyettes és lokálpatrióta
Borsos Miklós (1934-1990) labdarúgó, az FTC és a Vasas csatára,
kupagyőztes Angyalföldön majd a Láng SK. edzője

Bulla Elma (1913-1980) színművész, a film- és színházművészet kiemelkedő alakja
Cziffra György (1921-1994) zeneművész,
a XX. század egyik legnagyobb zongoristája
Csillag László (1920-2003) iskolaigazgató,
a 21. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet, majd a
Bánki Donát Szakközép- és Szakmunkásképző
Iskola vezetője három évtizeden át
Csordás Lajos (1932-1968) labdarúgó, olimpiai bajnok,
az édesanyja a vezetője az emblematikus Fekete Macska
nevű sörözőjének, ami a köznyelvben csak Csori Mama
Csukáné Jónás Ilona (1928-2015) agrármérnök,
a Gyertyafény Keringő Klub vezetője
Darvas Iván (születési név: Darvas Szilárd, 1925-2007) színművész,
mindkétszínháziunk tagja, a Nemzet Színésze, akerület országgyűlési képviselője

Deák „Bamba” Ferenc (1922-1998) labdarúgó,
abszolút gólrekorder, az évszázad gólkirálya
MA©AK

Demjén Attila (1926-1973) képzőművész,

számtalan külföldi kiállítás

Dénes Vera (születési név: Grossmann Vera, 1915-1970) zeneművész,
a Tátrai-vonósnégyes alapítója, a Zeneakadémia tanára

Déry Tibor (1894-1977) író, a popfesztivál elképzelője

Ditrói Mór (születési név: Himmelstein Mór, 1851-1945)
a Vígszínház alapító igazgatója
Dobozy Imre (1917-1982) író, A tizedes meg a … Hattyúdal

Domján Edit (1932-1972) színművész,

gyönyörű nő a simogató hangjával varázsol

Dömötör Ákos (1938-1999) néprajzkutató,
az Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény vezetője
Drapál János (1948-1985) motorversenyző

Duray Tibor (1912-1988) képzőművész,
Munkácsy-díjas festő- és éremművész

Eke Károly (1932-2003) újságíró, pszichológus, jogász, a Magyar Rádió főmunkatársa
Elekes Pál (1929-1996) színművész, több mint negyven év az Állami Bábszínházban

Ember Judit (1935-2007)

rendező, dokumentumfilmes

MA©AK

Erdélyi Mihály (1895-1979) zeneművész, színházigazgató,
az Angyalföldi Színpad vezetője
Erdődy Kálmán (1907-1988) színművész, a Járom az utam első előadója,
(1960. május 27. József Attila Színház,
Kertész Imre-Horváth Jenő-G. Dénes György: Ha bekopog a szerelem )

Faludy György (születési név: Leimdörfer György, 1910-2006) költő, világpolgár

Faragó Vera (születési név: Feuerwerker Deborah, 1937-2004)
színművész, a végzet asszonya
„Beke” Farkas Gyula (1911-1979) zeneművész, az Országos Szórakoztatózenei
Központ egyik alapítója, majd két évtizedig a Népzenei Főosztály vezetője,
tevékenységének köszönhető a cigányzenészek aranykora
„Patyi” Farkas Gyula (1935-1982) zeneművész,
a Hungária Művészegyüttes vezetője
Farkas János (1942-1989) labdarúgó, olimpiai bajnok és világválogatott

Fáy Győző (1918-2005) képzőművész,
a firenzei Medici Művészeti Akadémia tagja
Fehér Klára (1922-1996) író, humorista és humanista

Fejes Endre (1923-2015) író,

Rozsdatemető

Ferenczi Krisztina (1950-2015) újságíró, színészből oknyomozó
Ferenczy Béni (1890-1967)
illusztrátor és művészeti író

szobrász, érmész, rajzművész, akvarellista,
és a Világ Igaza
MA©AK

Ferenczy „Fagin” József (?-?) testnevelő,
élete a kézilabda utánpótlás nevelése
Ferjáncz Attila (1946-2016) autóversenyző,
az Autósport Örökös Magyar Bajnoka

Fischer Annie (1914-1995) zeneművész,
Dohnányi Ernő tanítványa, utazó zenei nagykövet
Fischer József (1901-1995) építész, a harmadik Nagy Imre-kormány minisztere
Flesch Ármin (1878-1953) orvos,
a Madarász utcai Gyermekkórház
megszervezője és első igazgatója
Fodor Imre (1920-1975) színházigazgató,
Angyalföld színházi kultúrájának megalapozója

Fóti Andor (1907-1979) műszerész, rendőr ezredes és író, kiváló krimiszerző
Földes Róbert (1926-2003) tanácselnök,
nevéhez jelentős beruházok és fejlesztések fűződnek

Földvári Aladár (1906-1987) politikus, miniszterhelyettes és a SZOT elnöke

Gaál Gyula (1944-2014) labdarúgó,
a Láng SK edzője és elnöke a Hiszekegy-házból
Gábor Miklós (1919-1998) színművész, a III. Mágnás Hamlet

Gál György Sándor (1907-1980) író és zenetörténész,
számtalan népszerűsítő jellegű zenei témájú könyv
MA©AK

Garas Dezső (születési név: Grósz Dezső, 1934-2011)
Kossuth-, Jászai-díjas, Kiváló- és Érdemes Művész

Gellért Oszkár (1882-1967) költő,

a Nyugat főmunkatársa

Gergely Károly (1953-2009) labdarúgó, kölyökként és ifiként
a Láng SK játékosa, később több NBI-es csapat edzője
Geszterédy István ( ?-?) bányamérnök és közéleti aktivista

Gidófalvy Lajos ( 1901-1945) katona, üldözött- és létesítménymentő hősi halott,
a Világ Igaza
Gink Károly (1922-2002) fotóművész,
a Magyar Fotóművészek Szövetségének alapító tagja

Gulyás Géza (1931-2014) labdarúgó, 40 évesen is elsőosztályú és a vendéglője ...

Györe Imre (1924-2009) költő, a Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Társaság elnöke
Győrffy László (1940-2009) dramaturg, író, színművész,
rendkívül sokoldalú alkotó

Győrvári József (1934-2002) labdarúgó, magyar bajnok, majd rendőrtiszt
Hack Frigyes Mihály (1933-2016) matematika-fizika tanár,
a Négyjegyű függvénytáblázatok társszerzője
Hajdú Júlia (1925-1987) zeneművész,

Csak a szépre emlékezem …

MA©AK

Hamvas Béla (1897-1968) Kossuth-díjas író, filozófus, esztéta
Harangozó Teri (1943-2015)
táncdalénekesnő
Hatvany Lajos (születési név: Deutsch Lajos, 1880-1961) író, a Nyugat egyik alapítója

Havas Ferenc (1935-2007) táncművész, az Operaház örökös tagja

Hámory Imre (1909-1967) énekművész,
az első amerikai–magyar koprodukciós film főszereplője

Hegedüs Géza (1912-1999) irodalmár, színháztudós és mindent tudó

Hegedűs Gyula (születési név: Heckmann Gyula, 1870-1931)
színművész, a Vígszínház alapítója
Heltai Jenő (születési név: Herzl Jenő, 1871-1957) író,
a Francia Becsületrend tulajdonosa
Hincz Gyula (1904-1986) képzőművész,
a Képzőművészeti Főiskola tanára,
az Iparművészeti Főiskola igazgatója
Horling Róbert (1931-1992) fotóművész, 15 éven át válogatott vízilabdázó
Horn Gyula (1932-2013) politikus, párt- és miniszterelnök

Horvai István (1922-2004) rendező,
színházigazgató és egyetemi tanár

MA©AK

Hörbiger Attila (1896-1987) színész Ausztriában és Csehországban, a Váci út 109-ből

Hörbiger Pál (1896-1981) színész Ausztriában,
Németországban és Csehországban, a Váci út 109-ből

Ihász Antal (1933-2013) labdarúgó, legendás utánpótlás nevelőedző

Ihász Gábor (1946-1989) zeneművész, labdarúgó slágerszerző

Illovszky Rudolf (1922-2008) labdarúgó,

ő maga a Vasas

Ipper Pál (1927-1990) újságíró, a 168 óra elindítója, a MTV főmunkatársa

Jakab Bori (1933-2014) képzőművész, eleinte kísérletező,
majd egyedi festett porcelán dísztárgyakat alkot
Jeckel Ferenc ( 1950-2012) képzőművész, egy életen át Újlipótvárosban
Jelenics József (1932-2010) iskolaigazgató,
az Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény alapítója

Jékely Márta (1920-2006) képzőművész,

Áprily Lajos leánya

Junghaus Gusztáv (1945-1999) ökölvívó, többszörös magyar bajnok a Tripoliszból

Jurka László (1930-1993) rendező és színházigazgató, 35 éven át angyalföldi lakos

MA©AK

Kabos Gyula (születési név: Kann Gyula, 1887-1941)
színművész, a legnagyobb kisember
Kaffka Margit (1880-1918) költő, az Üteg utcai polgári leányiskola tanára
Kaján Tibor (születési név: Klein Tibor, 1925-2016) grafikus és karikaturista
a Ludas Matyi legfiatalabb alapító tagja, Munkácsy Mihály-díjas

Kalló Viktor (1931-2014) képzőművész, Angyalföld házi szobrásza

Kalocsai Henrik (1940-2012) távol- és hármasugró
hússzoros magyar bajnok
Kaló Flórián (1932-2006) színművész, színdarab íróként is kiváló

Kapás Dezső (1940-1993) rendező és színészpedagógus

Kapitány István (1929-1962) MALÉV-főpilóta,
IL-18 katasztrófa, négy évtizedes magasságcsúcs-tartó
Kartal Zsuzsa (születési név: Hajnal Zsuzsa, 1947-2011)
újságíró, költő és műfordító, Hajnal Anna unokahúga

Kassák Lajos(1887-1967) író, a magyar avantgárd mozgalom vezére
Kazimir Károly (1928-1999) rendező,
a Magyar Színházművészeti Szövetség főtitkára
Kádár János (születési név: Csermanek János, 1912-1989)
politikus, a XIII. kerület országgyűlési képviselője
MA©AK

Kálmán Ferenc (?-2013) iskolaigazgató,
húsz éven át a Berzsenyi Dániel Gimnázium első embere
Kámány János (1901-1980) a kerületünk
első demokratikusan választott elöljárója

Kárpáti Rudolf (1920-1999) vívó, a Vasas és a Honvéd kardozójaként
6x olimpiai bajnok, ráadásul zenetörténész és vezérőrnagy

Kelen Béla (1920-1994) üvegtechnikus
és újságíró, az Esti Hírlap főszerkesztője
Kellér Dezső (1905-1986) író, egy életen keresztül a függönybe kapaszkodva
Kellner Ferenc (1932-2010) ökölvívó,
a Vasas Örökös Bajnoka,
mesteredző és szövetségi kapitány
Kemény Pál (1913-2001) orvos, több mint húsz évig
a Madarász utcai Gyermekkórház igazgató-főorvosa

Kerezsi Márta (?-?) kézilabda világbajnok, az ELZETT játékosa
Kertész Erzsébet (1909-2005) író, műfordító,
leányregények és nőalakok életregénye
Kertész Imre (1929-2016) Nobel-díjas író,
zenés darabjában hangzik el először
a Járom az utam ...
Kéthly Anna (1889-1976) politikus, szociáldemokrata vezető,
a harmadik Nagy Imre-kormány minisztere
Kisléghy Imre (1926-1992) tanácselnök, 1960-tól 1973-ig a kerület első embere,
a Fővárosi Tanács és annak Végrehajtó Bizottsága tagja
MA©AK

Kokas Ignác (1926-2009) képzőművész,
a gesztusfestészet kiváló hazai képviselője

Komlóssy Erzsébet (1933-2014) énekművész,
az Operaház örökös tagja
Kolompár Tibor (1938-2012) zeneművész, a Száztagú Cigányzenekar szólamvezetője

Konrád Ferenc (1945-2015) vízilabdázó, olimpiai-, világ- és Európa-bajnok

Konrád János (1941-2014) vízilabdázó, olimpiai- és Európa-bajnok, mesteredző

Konyorcsik János (születési név: Koniorczyk János, 1926-2010) képzőművész,
a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola vezető tanára
Korcz Imre (1927-2000) testnevelő,
37 évig Kandó Kálmán Műszaki Főiskola tanára,
a Kandó SC alapítója, számtalan kitüntetés birtokosa

Kovács Ferenc (1926-1990) képzőművész, több mint 50 köztéri alkotás

Kovács Margit (1902-1977) képzőművész, számtalan díj és elismerés birtokosa

Kruzslák Béla (1900-1970) szakszervezeti és pártszervező, később kormánybiztos

Kuczora Erzsébet (1930-1985) képzőművész, karizmatikus rajzpedagógus

Láng László (1837-1914) gyáros, a Láng Gépgyár alapítója

MA©AK

László Zoltán (1889-?) gyáros,

az Elzett alapítója és névadója

Lehel György (1926-1989) zeneművész,
a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának karnagya

Lendvai Csócsi Jenő (1946-2012) zeneművész, virtuóz prímás

Lengyel Erzsi (1929-2012) színművész, többféle szerepkörben
operettekben és drámai művekben
Lenkei Lajos (1914-1971) újságíró, színházigazgató,
Ország-Világ, Film Színház Muzsika, Vígszínház
Lenkei Sándor (születési név: Lelenka Sándor, 1936-?) labdarúgó,
a Vasas első bajnokcsapatának tagja, válogatott csatár és edző

Lipscher Ervinné (1927-2009) iskolaigazgató,
a Kilián György Gimnázium vezetője
Litván György (1929-2006) történész, egyetemi tanár

Lőrinc György (1917-1996) táncművész, az Állami Balett Intézet
és az Operaház balettegyüttesének igazgatója

Magony Ida (1930-2014) képzőművész,

három művész édesanyja

Major Ida (1920-2009) ének-, szín- és bábművész, a Böbe baba

Major Tamás (születési név: tasnádi Major-Maróthy Tamás, 1910-1986)
színművész, tevékenysége korszakos, de ellentmondásokkal teli
MA©AK

Matura Mihály (1900-1975) birkózó,
mesteredző és sportdiplomata végig Angyalföldön élve

Makay Margit (1891-1989) színművész, fél évszázad a Nemzetiben

Manninger Miklós (1941-2014) koreográfus, német táncházi pedagógus
Mácsai István (1922- 2005) képzőművész,
városi festő, belvárosi utca- és hátsóudvari képek

Márffy Ödön (1878-1959) képzőművész, Ady barátja később Csinszka férje

Márkus László (1927-1985) színművész, mindene a színjátszás

Mátai Ottó (1929-2003) rendőr ezredes, Nyugati tér géppisztolysorozat a földre

Mészáros Dezső (1923-2003) képzőművész, több mint 40 köztéri szobra van

Mikes Éva (születési név: Misics Éva, 1938-1986) énekművész,

Mikes György (1929-1986) humorista, egy kis óriás

Miskei László (1937-2015) képzőművész,
az épített környezettel kapcsolatos műfajok jelese

Miskolczi László (1923-1988) képzőművész, portrék és az alföldi táj festője
MA©AK

Te szeress legalább

Mohácsi Ferenc (1924-1980) képzőművész,
murális művész (sgraffito, gobelin, mozaik)

Moldován Stefánia (1929-2012) énekművész, hosszú pályafutás és közéleti szerep

Móna István (1940-2010) öttusázó,
olimpiai bajnok, edző és sportvezető
Muck Lajos (1886-1944) cipész, antifasiszta röplapterjesztő
Muray Róbert (1931-2009) képzőművész,
megszámlálhatatlan mennyiségű kitüntetés és díj

Nemeskürty István (1926-2015) író,
a Mafilm vezetője, minden létező elismerés birtokosa
Németh Angéla (1946-2014) gerelyhajító,
olimpiai- és Európa-bajnok, egyetemi testnevelő

Nagy István (1914-2002) színművész, a legkisebb szerepben is nagy

Nagy Gyula (1937-1997) igazgató, a Láng Művelődési Központ vezetője

Nyírő Gyula (1895-1966) orvos, egyetemi tanár,
az Angyalföldi Tébolyda igazgató-főorvosa

Obersovszky Gyula (1927-2001) író, a Történelmi Igazságtétel Bizottság alapító tagja

Okányi Kiss Ferenc (1938-2010) író és költő,
az AJAMK (helyieknek: Kuli) igazgatója
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Orosz Júlia (1908-1997) énekművész,
nevéhez fűződik az első kísérleti sztereó

az Operaház örökös tagja,
hangfelvétel a rádióban 1966-ban

Orth György (1901-1962) labdarúgó minden poszton, edző és szövetségi kapitány,
az egyik legjobb magyar futballista a Szabolcs utcából
Osváth Péter (1926-2017) cukrászmester,
a „Krémeskirály”

Óvári László (1926-1988) képzőművész, a valóság elemei geometrikus idomok

Ördögh Szilveszter (1948-2007) író, kiadói szerkesztő,
számos rádió- és tv-játék szerzője
Örsi Ferenc (1927-1994) író, Princ a Tenkes kapitánya Patyolat akcióban

Pap Károly (születési név: Pollák Károly, 1897-1945) író,
a Vörös Hadsereg hadnagya

Pap Vera (1956-2015) színművész, kimagasló pályafutás sok
megérdemelt díjjal, Balázs Róza kisasszony az Illatszertárból
Papp Ferenc (1930-2001) nyelvész, a MTA rendes tagja,
a számítógépes nyelvészet kutatója

Papp László (1926-2003) ökölvívó, 3x olimpiai bajnok zsinórban, Ő a Papplaci
Pataki Ferenc (1928-2015) Széchenyi-díjas
szociálpszichológus, a MTA tagja és alelnöke
Patay László (1932-2002) képzőművész,
a Képzőművészeti Főiskola tanszékvezetője
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Pertik Béla (1885-?) főjegyző, kerületünk első elöljárója
Peyer Károly (1881-1956) politikus,
szakszervezeti vezető és több kormányban miniszter
Pogány Margit (1919-1986) színművész,
mindkét színházunk kiváló jellemábrázoló tagja

Popper Péter (1933-2010) pszichológus, egyetemi tanár és színdarab író

Povárny Jenő Ferenc (1918-2009) betűszedő majd vállalat igazgató,
22 éven át a Fővárosi Tanács tagja

Radics Béla (1946-1982) minden idők legjobb magyar gitárosa

Radnai György (1920-1977) énekművész,

az Operaház Kossuth-díjas baritonistája

Radnóczi Miklós (születési név: Glatter Miklós, 1909-1944) költő,
halála után név változtatott és azóta Radnóti néven jelenik meg
Radó Károly (1925-2013) képzőművész,
szobrász- és festőművész, mintegy 50 köztéri szobra van

Rajnai András (születési név: Riegelmann András,1934-2004)
filmrendező,Televíziós mesék felnőtteknek

Ranschburg Jenő (1935-2011) pszichológus, a gyermeknevelés útmutatója
Rába György (1924-2011)
Kossuth- és Széchenyi-díjas költő,
az irodalomtudomány doktora
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Redő Ferenc (1913-2012) képző- és iparművész,
főiskolai tanár, múzeumigazgató
Réber László (1920-2001) képzőművész és
könyvillusztrátor, számtalan díj birtokosa

Révész György (1927-2003) rendező,

vígjátékok, drámák és krimik mestere

Réz Pál (1930-2016) Széchenyi-díjas irodalomtudós

Richter Gedeon (1872-1944) gyáros, a modern hazai gyógyszeripar megteremtője

Románné Goldzieher Klára (1881-1962)
a tudományos grafológia első hazai képviselője
Romhányi József (1921-1983) rímhányó

Ruppert Zsuzsa (1934-2011) képzőművész, érzelemdús csendéletek és tájképek

Ruttkay Imréné / Várkonyi Miklósné (1928-2012) iskolaigazgató,
a Közgazdasági Szakközépiskola irányítója
Salamon Béla (születési név: Saly Béla, 1885-1965) színművész,
a mindent túlélni és megúszni akaró slemil kisember klasszikusa

Sas György (1922-2004) újságíró,

a XIII. kerületi Hírnök alapítója

Sándor Frigyes (1905-1979) zeneművész, a Liszt Ferenc Kamarazenekar alapítója
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Sánta Ferenc (1927-2008) író, művei 23 nyelven olvashatóak

Sárosi László (1932-2016) labdarúgó,
EB-bronzérmes, edzőként U-23 Európa-bajnok

Sáska Géza (1918-1986) a Balzac utcai preparátor

Schweitzer József (1922-2015) országos neológ főrabbi,
az Országos Rabbiképző Intézet igazgatója
Síklaky István (1937-2005) közgazdász, a kerületünk első polgármestere

Simon István (1926-1975) költő,

a fényes szelek nemzedékének tagja

Simon János (1928-2011) a Magyar Acélárugyár igazgatója
Somlyó György (1920-2006) költő, műfordító
Devecseri Gábor és Karinthy Ferenc barátja

Somogyi János (1928-2010) képzőművész,
hazai és külföldi kiállítások résztvevője

Somogyvári Rudolf (születési név: Škoda Rezső, 1916-1976)
2x Jászai Mari-díjas színművész és grafikus

Soós András (1921-1985) humorista,

a MTV Humoristák Klubjának tagja

Soós Zoltán (1935-2015) költő, a MHD könyvtárosa, munkaügyise és újságírója
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Sulyok Mária (születési név: Szautner Mária, 1908-1987) színművész,
az egyik legszebb orgánumú és legszebben beszélő,
aki tanítja is a szép beszédet az utódoknak
Suka Sándor (1921-1993) színművész, minden műfajban kimagasló

Szabolcsi Bence (1899-1973) zenetudós, a MTA rendes tagja

Szabó Ferenc (1902-1969) zeneszerző,

a Vörös Hadsereg főhadnagya

Szabó Lujza (1904-1934) operaénekes koloratúrszoprán, Váci út 171-ből
halála oka: erőltetett fogyókúra

Szabó Miklós Csaba (1944-2015) polgármester, koncertszervező

Szamos Rudolf (1929-2009) író, megyei lapok főszerkesztője, Kántor szülőatyja
Szatmári István (1925-1988) színművész,

Dragos nyomozóként Láng Vince elfogója

Szálasi Ferenc (1897-1946) nacionalista háborús bűnös

Szántó Piroska (1913-1998) képzőművész,
Szőnyi István és Vaszary János tanítványa
Szekeres György (1914-1973) újságíró, műfordító,
a francia ellenállás őrnagya és kiadói vezetőszerkesztő
Szentiványi Lajos (1909-1973) képzőművész,
az Iparművészeti- és a Képzőművészeti Főiskola tanára
MA©AK

Szemes Mari (1932-1988) színművész,
ha ezt az én galambocskám Galuska Galagonya …
Szendrő József (1914-1971) színművész, a József Attila Színház alapító igazgatója

Szépvölgyi Zoltán (1921-2006) vasöntő

és a Fővárosi Tanács elnöke

Szilvási Ferenc (?-?) ökölvívó, 3x magyar bajnok, rendőr Angyalföldön

Szinetár György (1905-1974) író,
a Gerolsteini kaland és a Ludas Matyi forgatókönyvírója

Szoó György (1921-1999) színművész, 278 szinkronszerep
Takács Mária (1938-1997) bemondó,

majd egy tucat film szereplője is

Tamási Eszter (1938-1991) bemondó,
közel 20 évig az Önök kérték műsorvezetője

Tardos Péter (1924-1984) humorista és zeneszerző,
a MTV Humoristák Klubjának tagja

Tatay Sándor (1910-1991) író, elbeszélései és
regényei kilenc nyelven olvashatóak
Tátrai Vilmos (1912-1999) zeneművész,
az Állami Hangversenyzenekar koncertmestere,
a Tátrai Vonósnégyes elsőhegedűse, a Zeneakadémia tanára
Thury Zsuzsa (1901-1989) író, akárcsak az apja,
a testvére, a férje és az unokaöccse (Bächer Iván) is
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Tichy Lajos (1935-1999) labdarúgó, 72x válogatott, a Jász utcától a József Attila térig

Tóth Aladár (1898-1968) zenetudós,

az Operaház igazgatója

Turgonyi Pál (1919-2008) színművész,
félévszázad a József Attila Színházban, örökös tag
Turián György (1930-1992) író, rendező
és színházigazgató, majd Magyar Rádió

Vanya Mária (1950-2009) kézilabdázó, 250x válogatott, a legjobb szélső

Varga István (?-1977) pék, réteskirály

Varga Zoltán (1945-2010) olimpai bajnok labdarugó fenomén, Visegrádi utca
Vas István (1910-1991) költő és kiadó lektor,
a legmagasabb elismerések tulajdonosa

Várkonyi György (1933-1956) villanyszerelő és
katonatiszt a Köztársaság tér hősi halottja
Várnai Zseni (születési név: Weisz Eugénia, 1890-1981) költő,
Ne lőj, fiam, mert én is ott leszek
Vágó Nelly (1937-2006) jelmeztervező,
az Operaház örökös tagja,
minden kapható díja meg van
Vámos László (1928-1996) rendező,
főiskolai tanszékvezető, A tanúban filmszínész
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Vecsési Sándor (1930-2015) képzőművész,
Bernáth Aurél és Barcsay Jenő tanítványa
Vedres Márk (1870-1961) szobrász, az Ifjúság (Béke) kútja
nevű monumentális alkotása Angyalföld ékessége
Verebes Károly (1920-1987) színművész,
epizodista és kiváló jellemábrázoló

Vydarény Iván (1887-1982) fotó- és festőművész, műépítész szakíró

Vincze „Skulu” Ferenc (1922-1987) zeneművész, brácsás és tűzszerész kiképző

Vörös Rozália (1919-1992) képző- és iparművész, Aba Novák tanítvány

Vörös Sári (1910-1998) énekművész, a magyar nóta koronázatlan királynője
Wahrmann Mór (1832-1892) pénzember és
politikus, Lipótváros országgyűlési képviselője

Wurmbauer Imre (?-1962) százados, IL-28 katasztrófa

Würtz Ádám (1927-1994) képzőművész, a magyar grafika kiemelkedő alakja

Zakariás József (1924-1971) labdarúgó, olimpiai bajnok,
élete utolsó 4 évében Angyalföldön, a Medosz Erdért edzője
Zsombolyai János (1939-2015) Balázs Béla-díjas,
Érdemes Művész, operatőr-rendező-producer
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