The British-Hungarian Society
IN MEMORIAM

His Honour Sir Gavyn Farr Arthur QC KStJ GCFO
(1951 – 2016)
It is with the utmost sadness that the Committee must
relate the tragic news, of the passing of the President of
the British-Hungarian Society. Sir Gavyn Arthur QC
died suddenly at his London home on Sunday.

A legvégsőbb szomorúsággal esik a Bizottság felelősség
körében azt a tragikus hírt közvetítenünk, hogy a BritishHungarian Society-nak az Elnöke elhunyt. A Londoni
lakásában Sir Gavyn Arthur vasárnapon hírtelen meghalt.

Only 64 years of age, His Honour had already scaled
the heights both of the legal profession in England, and
the City of London, serving as Lord Mayor in 2002-03.
Few fortunate enough to encounter his piercing wit and
penetrating mind, either on the bench or in person,
could ever have doubted that Sir Gavyn was still very
much in his prime.

Csak 64-évessen a bíróúr már a jogi világ csúcsát érte el,
és a City of London legfelsőbb posztját is, mint 2002-03
közötti Lord Polgármester. Kevesen kételkedhetek azon,
akik szerencsékben ált mind éles eszével és ravasz
szellemességével találkozni, a törvényszéken vagy
személyesen, hogy Sir Gavyn nagyon is még az erejének a
csúcsait élvezte.

Possessed of a unique knowledge of European art and
history, to add to his existing honours, our President
became a noted authority on the First World War,
delivering striking talks to the Society on the subject.
As much a friend to members of the British-Hungarian
Society as heads of state, Sir Gavyn’s unique talent for
diplomacy was highly sought after.

Kivételes tudattal rendelkezet az Európai szépművészet és
történelemmel szemben, és a többi kitüntetéseihez
hozzáadva, az Elnökünk egy kiváló szakember lett az Első
Világháborúról, többször adott megdöbbentő előadásokat
a társaságunknak erről a témáról. A tagunkkal és
államfők között is találta baráti körben magát Sir Gavyn, a
páratlan diplomáciai tehetségeiért magasrangúak gyakran
megkeresték.

Having played the key role in arranging the funeral of
Crown Prince Otto von Hapsburg, ceremonies next
week marking the return to Canterbury from Esztergom
of the relic of St Thomas Becket, will be made even
more poignant by the absence of the statesman who had
made them possible.

A Habsburg Ottó trónörökös temetésének a
megszervezésében a csúcsszerepet játszotta, a jövő heti
szertarások, amik megünneplik a Canterburyi Szent
Tamás ereklyének a visszahonosítását Esztergomból, még
szívbemarkolók lesznek annak az államférfinak a
hiányával, aki őket megvalósította.

Central European nations, and bilateral relations
between Britain and Hungary, were particularly close
to Sir Gavyn's heart. Our President had only recently
guided our Committee towards an action plan aimed at
the renewal of the British-Hungarian Society.

Közép-Európai népek, és kétoldali kapcsolatok
Magyarország és az Egyesült Királyság között,
kimondottan közel álltak a Sir Gavyn szívéhez. Az
Elnökünk nemrég vezette meg a Bizottságunkat egy
akcióterv felé, ami a British-Hungarian Society-nak a
felújítását vette célba.

One element of this programme was my appointment as
Acting Secretary of the Society, a privilege now
accompanied by the sombre duty of informing the
membership of the loss of our President.

Ennek a programnak ez egyik eleme a saját kinevezésem
a társaságnak az ügyvezető titkárságához, egy
tisztességemre szolgáló állás, ami most avval a sötét
feladat is jár, hogy tagságunkat értesítsem az Elnökünk
elvesztéséről.

In closing, I wish to communicate the Committee's
new-found resolution, in light of this tragedy, to
continue implementing Sir Gavyn’s intentions for the
Society in his memory.

Bezárólag, ez a tragédia után, szeretném kommunikálni a
Bizottságuknak az újan talált szándékát a Sir Gavyn-nak a
kívánságait a társaságunkkal illetően, az emlékére méltó
kivitelezéséhez.

GEORGE IGLER
Acting Secretary
London, 20th May 2016.

