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Tárgy: Javaslat Gerlóczy Károly Budapest első 
alpolgármesterének egykori lakhelyén 
emléktábla elhelyezésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Búzás Kálmán - a Pataky Művelődési Központ igazgató-helyettese - helytörténeti írásai 
rendszeresen olvashatóak a Kőbányai Hírek „Kőbányai Panteon" című rovatában. Célja, hogy 
emléket állítson a kőbányai illetőségű híres embereknek, akik valaha sokat tettek tudományos, 
művészi vagy politikai tevékenységük során a kerületért. 

Kutatómunkájának köszönhetően ismerhettük meg alsó-viszokai Gerlóczy Károly Budapest első 
alpolgármesterének életét és munkásságát. Szolgálta szülővárosát, Pestet, majd az egyesített 
fővárost Budapestet, de soha nem feledkezett meg Kőbányáról, ahol a Hölgy utca 13. szám alatt 
élt. Már 1869-ben felhívta a figyelmet a kerület közegészségügyi problémáira, a későbbiekben 
kijárta, hogy Kőbányának legyen saját gyógyszertára. Budapesten elsőként a kőbányai 
közintézményekbe került vezetékes víz. 1873-ban választották Budapest alpolgármesterének, az 
egyesített főváros legtevékenyebb és legsokoldalúbb politikusa volt. 
Átszervezte a közigazgatást, új alapokra fektette a közoktatást, a közegészségügyet, a 
középítkezések lebonyolítását, valamint a város mecenatúráját. A járvány - és árvízügyeket, a 
hajléktalanok problémáját személyesen irányította. 
Emlékének megőrzésével kerületünk sokszínűségét, történelmi múltját mutathatjuk be. 

Az előterjesztést Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális és Oktatási Bizottsága 2010. augusztusi ülésén tárgyalja, a bizottság álláspontját a 
bizottság elnöke a képviselő-testületi ülésen ismerteti. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete emléktáblát kíván 
állítani Gerlóczy Károly Budapest első alpolgármestere tiszteletére a Budapest, X. ker. Hölgy 
u. 13. szám alatti ház falán, és egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
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Javaslat: a Hölgy utca 13 .sz. alatti lakóház falán emléktábla * ***>'<*- <*■ 
elhelyezésére - Alsó-viszokai Gerlóczy Károly Bp.-i Alpolgármester 
volt lakhelyén. 

Szolgálta szülővárosát, de soha nem feledkezett meg kicsiny hazájáról 
Kőbányáról. 
Kijárta hogy, legyen Kőbányának gyógyszertára. 
Budapesten elsőként itt, a közintézményekben vezetékes ivóvíz lett. 
0 szervezte meg az 1881. és 1892. évi népszámlálásokat. 
Nevéhez fűződik a Zeneakadémia, a Városháza terveztetése, kivitelezése. 
Az Operaház, Országház, Nemzeti színház, Millenniumi világkiállítás 
szervezése. 
Baross Gábor, Arany János, Petőfi szobor állítása, Kossuth Lajos 
hamvainak hazahozatala. 
A vaskorona rend és a francia becsületrend lovagja. 
A Perzsa Nap és Oroszlán rend tulajdonosa. 
0 volt a Székesfőváros első Alpolgármestere. 

Ezért fontos lakhelyének, emlékének méltó megörökítése. 

Kérem a Polgármester Urat javaslatom támogatására. 

Tisztelettel: f^d^.^J^r^^.. 
--Jsuza László, Hölgy u. 21 
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Kőbányai Panteon 
íuzás Ká lmán 

.ígértelek közepén, a valahai 
nen promenádon - ma Hölgy 
ínak ismeri mindenki - egy 
'emeletes szecessziós villa az 
ik legcsinosabb lakóház. Nem 
alkodé, klinkertéglás hom-
zata tekintélyt parancsoló, 
bálytalanságot nem tűrő, mint 
sle közintézmény. Tölgyfaka-
át gondos mesterkezek farag-
; szorgalommal, kitartással. 
ahai lakója is efféle ember 
t. Egy valódi királyi tanácsos, a 
íkoronarend és a francia be
letrend lovagja, a perzsa nap
oroszlánrend tulajdonosa, a 
kesfőváros első alpolgármes-
e. 

Jzolga volt a szó legnemesebb 
emében. Szolgálta szülőváro-
, Pestet, majd az egyesített fő-
rost, Budapestet, de soha nem 

feledkezett meg „kicsiny ha
zájáról", Kőbányáról. Már 1869-
ben - mikor még Pest város 
tanácsnoka volt - Kőbánya köz
egészségügyi problémáira hívta 
fel a figyelmet a városi Törvény
hatósági Tanácsban. Későbbiek
ben kijárta, hogy gyógyszertára 
legyen Kőbányának, majd, tán 
ez sem véletlen, hogy vezetékes 
víz került Budapesten elsőként a 
kőbányai közintézményekbe, 
tény, hogy Kőbánya földrajzi 
adottsága is hozzájárult ehhez. 
43 esztendős közszolgálati tevé
kenysége és hihetetlen munka
bírása folytán se szeri, se száma 
a nevéhez fűződő eredmények
nek. Igaz, hogy a „boldog bé
keidők" kezdetén sodorta a sors 
a közigazgatásba - ahogy a róla 
emlékező beszédben méltatták 
-, de ez tán még több erőt adott 
neki imádott városa gondozá
sához. 

„Gerlóczy Károly azon édes em
lékű korban éke át ifjú éveit, mely
ben a nemzet hosszú aléltsága után, 
az igazi meghamisttatlan, önérdek
től ment, tiszta és valóban ideális és 
hazafiúi eszmék megtestesítése volt, 
az egyedüli czél, mely tele volt nemes 
eszményekkel, a mely kor rövid idő 
alatt, de lázas munkálkodással és 
tevékenységgel a magyar nemzeti ál
lamnak egy szép, viruló, már világ
hírű és nyelvében is magyar fővárost 
alkotott." 

1835-ben született. A kegyes
rendiek gimnáziumában érettsé
gizett, majd a pesti egyetemen 
ügyvédi diplomát szerzett. 1861-
ben mint tollnok kezdte város
házi karrierjét. Három hónap 
múlva jegyző, majd 1866-tól fő
jegyző. Az 1873-ban elsöprő 
többséggel alpolgármesternek 
választja a közgyűlés. Az egyesí
tett Budapest városvezetőinek 
legsokoldalúbb és legtevéke
nyebb tagja volt, Ráth és Kamer-
mayer után a harmadik Károly. 
Nélküle semmi jelentős esemény 
nem történhetett a fővárosban. 
Soha nem politizált, „csak" a 
nagyváros mindennapi ügyeit 
kezelte. Átszervezte a közigazga
tást, új alapokra fektette a közok
tatást, a közegészségügyet, a köz
építkezések lebonyolítását, a vá
ros kulturális mecenatúráját. A 
járvány- és árvízügyeket, a haj
léktalanok problémáját szemé
lyesen irányította. 

Nevéhez fűződik az erzsébet
városi római katolikus templom, 
a Tisztviselőtelep, a Zeneakadé
mia, budapesti Népszínház léte
sítése, terveztetése. A Váci utcai 
Városháza gondolata, terveztetéJ 

se és kiviteleztetése, az Operaház, 
az Országház, a Nemzeti Színház 
terveztetése, zsűrije és kivitelez
tetése. Kossuth Lajos hamvainak 
hazaszállíttatása és temetésének 
szervezése. A millenniumi ün
nepségek és Világkiállítás szerve
zése, Pest város monográfiájának 
megírása. Baross Gábor, Arany 
János és Petőfi szobrának állítta-
tása. Szinte lehetetlen felsorolni 
azon kezdeményezéseket, tevé
kenységeket, amelyek nevéhe2 
kötődnek. Példának csak néhá
nyat említettem meg a jelentő
sebbek közül, hogy ki-ki tanul
jon belőle a maga módján, hiszer 
ma is mindenkinek van feladati 
a saját városáért, utcájáért, lakó' 
házáért, emlékeiért. Mindannyi
an vállaljuk fel mi kőbányaiak 
hogy nevét megőrizzük. 


