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.....Nekem is jutott annyi rész, amennyit nagy művek alkotásánál a szerény napszá
mosnak kell elvégezni, de iparkodtam, hogy e munkát szorgalommal és lelkesedéssel 
teljesítsem” Gerlóczy Károly szerény önértékelése, amely hivatali működését téte
lesen felsoroló nyugdíjaztatási kérelmében olvasható, ne vezessen félre bennünket: a 
három Károly közül (a másik kettő: Ráth Károly főpolgármester és Kamermayer Ká
roly polgármester) ő volt a legaktívabb és legsokoldalúbb. Már a kortársak is -  igaz 
némileg túlzó módon -  tisztviselőtársai elé helyezték: „ ...kis ujjábán is több gondo
lat van, mint sok embernek a fejében...” -  szólt a méltatás.2

Az egyesített főváros I. alpolgármesterével eddig nemigen foglalkozott a kutatás. 
Nem kizárt, hogy Gerlóczynak a saját magáról kialakított, háttérbe húzódó, „szürke 
eminenciás” képe vezethette félre az utókon értékelést, amely -  mint Kövér György 
megjegyzi -  többnyire csupán „az ún. ’nagy történelmi személyiségeket’” méltatja 
figyelemre,3 azt feltételezve, hogy a fontos, nagy ember az átlagtól eltérő személyes 
történettel is rendelkezik. Az egyesített főváros első alpolgármestere felületesen szem
lélve nem ilyen. Vagy mégis?

Kétségtelen, Budapest „világvárosi jellegűvé” alakításának fáradhatatlan napszá
mosa maradéktalanul alkalmazkodott a hivatali szerep egykorú társadalmi elvárásai
hoz, s mindent elkövetett, hogy személyes életét is az ezzel járó feladatok töltsék ki.4 
Ám az egyes mozzanatok és konfliktusok, a folyamatos közéleti szereplés, és a dön
tési helyzetek megoldása biztosítják számunkra, hogy a régi díszletek és magatartási 
panelek mögé pillantva egy viszonylag dinamikus személyiségképet vázolhassunk föl.5

Az eddigi életrajzok (amelyek amúgy Gerlóczy saját precíz összeállítása alapján 
készültek) főként a hiperaktív alpolgármester gazdag hivatali tevékenységének tény
adatait, a főváros fejlesztésében játszott kulcsszerepének regisztrálását, a kapott el
ismeréseket tartalmazzák, s az alpolgármester önfeláldozó munkásságát, lelkesedését 
és idealizmusát hangsúlyozzák.6 A személyiség egyéb vonatkozásairól, s főként konf
liktusokról, válságszituációkról nemigen értesülünk. Úgy tűnik ennek oka a nemzeti 
metorpolisszá fejlődő Budapesthez kapcsolódó „hajszálrepedés-mentes” sikertörté
net, és az ehhez kapcsolódó pozitív szerep iránti közigény. Ez jószerivel kizárja vagy 
legalábbis „érdektelennek nyilvánítja” az ezen képzetet „karcoló” egykorú konfliktu
sokat. Másrészt az is tény, hogy az alpolgármester maga is, mintegy belesimulva ebbe 
a minden részletében harmonikusan illeszkedő világvárosi tapétába, csaknem lehetetlen
né teszi a személyét is közvetlenül érintő egykorú diskurzusok feltárását, bemutatását.
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Amúgy, a metropolis
zépítési lendülethez ha
sonlatosan, az egykorú 
budapesti főtisztviselők 
társadalmi szerepmegha
tározottságai és az uralmi 
konstellációk is többnyire 
megfeleltethetők a nyugat
európai viszonyokkal. Max 
Weber ismeretes elem
zésében a modem uralmi 
szerkezetekben működő 
hivatalnokok esetében is 
alapmeghatározottságnak 
tekinti a hatékonyság és 
ezzel összefüggésben a 
hivatali lojalitás kategóri
áját. „A hivatali hűség 
modern változatában az a 
különleges -  írja Weber - , 
hogy ugyanakkor -  az ... 
nem személyhez fűződő  
kapcsolatot jelent 
hanem valamilyen szemé
lytelen, dologi cél iránti 
hűséget. ...E mögött a célt 
magasztosnak feltüntető 
ideológiák, valamint a fö l
di vagy akár a földön túli 
személyes urat helyettesí
tő és a közösségben meg
valósultnak gondolt ‘kul
turális értékeszmék’ szok
tak állni” -  mondja.7 

Gerlóczy Károly A modem hivatalnok
Budapest Főváros Levéltára, It: BFL X V . 19. d. ezen értékeszméi a v á r O S -

egyesítés körüli idők f ő 

városi főtisztviselői, kiváltképpen Gerlóczy alpolgármester esetében is megfigyelhe
tők, elsősorban a hatékony városmenedzseri feladatok ellátásának ambícióját tekint
ve, amelyek részint a testületi szellem kiteljesítésének igényében öltöttek testet. A 
fennkölt közösségi célok hatékony érvényesítése -  vélték az egykorúak -  csakis az 
azt manifesztáló testületi szellem megfelelő karbantartása révén lehetséges. A közhi
vatalnoki testületi szellem, az esprit de corp körül az 1870-es években Francia- 
országban például heves vita zajlott, s komoly küzdelem folyt ellene annak zárvány
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szerű voltát, s kárát hangoztatva.8 Magyarországon a városi önkormányzatokban is 
jelen volt ez a testületi szellemiség, amely részint az archaikus városigazgatási hagy
ományra építkezett, másrészt túl is mutatott azon, s Budapest vonatkozásában a 
nemzeti főváros koncepció kialakításával határozott tárgyi keretek közé rendeződött.9

Ezen emelkedett civilizatorikus funkció és konkrét feladatkijelölés a fővárosi 
helyhatóság különböző rendű és rangú hivatalnokai esetében az uralmi jelleget is 
bizonyos mértékig korlátok közé szorította, s a „tárgyilagos szakember” szerepkörét 
állította előtérbe.10

A városegyesítés-kori önkormányzati tisztviselőket sok esetben fokozottan inspi
rálta ez a különleges feladathelyzet, amely lényegében egyfajta hármas hatást ered
ményezett. Egyrészt némileg háttérbe szorult a közigazgatás uralmi jellege, s a tes
tületek élén állók személyi meghatározottságai folytán előtérbe került a városi admi
nisztráció civilizációs funkciója. Ez utóbbit illetően egy látszólag mellékes tárggyal, 
a városháza elhelyezésével kapcsolatosan Gerlóczy Károly és Nagy Lajos főjegyző a 
következőképpen vélekedett: „a városház-kérdés a fejlődésben levő nagyvárosi élet
nek ép oly természetes folyománya, mint a lakáskérdés, közélelmezési kérdés és szá
mos egyéb oly ügy, melyeknek kiindulási pontjait a kis területen elhelyezett nagyszá
mú lakosság, az ipar és kereskedelmi forgalom fejlettsége, a vagyoni jólétből önként 
következő kényelmi igények, s egyéb kizárólag a nagyvárosi életből fejlődő viszo
nyok”."

Ezen beállítódás és szemléletmód hozható közvetlen összefüggésbe Gerlóczy 
Károly első alpolgármester felfokozott hivatali és közéleti aktivitásával, amely ugyan
akkor háttérbe húzódó személyiségére vonatkozóan is némi magyarázattal szolgál. A 
tevékenységére és magatartására adható válaszok ennélfogva túl is mutatnak a szemé
lyes dimenziókon.

SZÁRMAZÁS, CSALÁDI HÁTTÉR, TANULMÁNYOK

Ámde kiről is beszélünk voltaképpen? Gerlóczy Károly 1835. május 18-án született 
Pesten, atyja Gerlóczy Imre helybeli ügyvéd, 1841-től Pest vármegye levéltámoka, 
anyja Becker Eleonóra volt. Az alsóviszokai előnevű, s a horvátországi Kőrös várme
gyéből származó nemes família eredeti neve Mattekovich volt. Az atya pályaíve mind 
a pályaválasztás, mind a politikai kompromisszumkészség vonatkozásában mintát je
lenthetett, tekintve, hogy Gerlóczy Imrét 1861 végétől -  vagyis a provizórium évei
ben -  alispáni jogkörrel Pest vármegye vezetésével bízták meg.12

A pesti piaristáknál 1851 -ben kitűnő eredménnyel végzett ifjú a pesti egyetem jogi 
karára iratkozott be, ahol 1854-ben szerezte meg jogi diplomáját. Tanárai között talál
juk Pauler Tivadart és Wenzel Gusztávot.13 Jogi képzettségét az ezt követő években a 
bírói, a közigazgatás elméleti és gyakorlati, valamint a köz- és váltóügyvédi vizsgák 
-  többnyire kitűnő eredménnyel történő -  letételével teszi teljes körűvé.14 A hivatal
noki hivatás választásában döntő lehetett az apai példaadás, lévén, hogy Gerlóczy a 
kötelező ingyenes gyakornoki időt nem másutt mint atyja szolgálati helyén, a Pest 
megyei hatóság irodáiban töltötte.15
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Nem tudni milyen mértékű volt az atyai háttértámogatás a gyakornok munkájának 
hivatali elismerésében, mindenesetre az ezt követő évek során betöltött tollnoki állá
sok keretében végzett munkavégzés is Gerlóczy elöljáróinak egyöntetű elismerésével 
találkozott. Fogalmazó-gyakornokként a helytartóságon; az aradi cs. kir. vegyes szol
gabírói hivatalnál; majd 1856-tól 1860-ig Miskolcon és Edelényben a szolgabírósá
gokon tevékenykedett.16

Kiváló szervezési képességei már ekkoriban, például az 1857-es népszámlálás 
alkalmával az edelényi járásban végzett munkája során megmutatkoztak, melyet a cs. 
kir. belügyminisztérium előléptetéssel, valamint pénzjutalommal honorált.17 A mis
kolci cs. kir. szolgabírói hivatal dicsérő oklevelében a tollnok különös szorgalmát és 
dicséretes hivatali igyekezetét emlegetik a járásban levő községek háztartási ügyei
nek rendezése körül kifejtett tevékenysége kapcsán.18

Gerlóczy Károly Bach-korszakbeli hivatali előmenetele és hatalmi beágyazódása 
is azt példázza, hogy -  megfelelő személyi feltételek esetében -  mind a rendszer 
működtetői, mind az ahhoz alkalmazkodni igyekvők találhattak olyan közös magatar
tási és viszonyulási alapot, amely a későbbi alkotmányos időszakban is továbbépíthe
tő volt. A politikumot felülíró, egyfajta polgári mentalitás győzelmét hirdetik Baráth 
József miskolci szolgabírónak már az Októberi Diploma után, 1861 januárjában kelt 
sorai is. Mint írja, Gerlóczy „ ...hivataloskodásának egész időszaka alatt fedhetten 
erkölcsi s a legjobb political viseletét tanúsítva, a közigazgatás minden ágaiban 
tökélletes kiképzettséget, s a magyar úgy a német nyelvet egyformán ügyes, gyors, s 
velős fogalmazatainál olly ajánlatra méltó tehetséget tüntetett elő, ... aki hivatalbeli 
tőkéjét a közéletbeni ildomos s szerény alkalmazkodásával, s magatartásával saját 
előnyére megnyerőleg alkalmazni tudta...”'9 Vagyis ez esetben -  Max Weberrel szól
ván -  éppenséggel a bürokratizálódás jelentette azt a sajátos eszközt, amely viszont a 
társadalmi integráció irányába hatott.20

Nem tudni persze, mi volt Gerlóczy valós vélekedése az adott politikai berendez
kedéssel kapcsolatban, illetve milyen volt az ehhez fűződő érzelmi viszonya. A fenti 
aggálytalan alkalmazkodás tükrében mindenesetre kissé ironikusan hatnak -  már az 
alkotmányos időkből származó -  egyébként szellemes sorai: „...e szomorú korszak
ban, melyben Tacitusként gondolkodásunkat is elfelejtettük volna, ha annyira szabad
ságunkban állott volna nem gondolkodni, mint ahogyan nem volt szabad beszélni”.

A VÁROSEGYESÍTŐ ÉS -SZERVEZŐ A SZÜLŐVÁROS SZOLGÁLATÁBAN:
A JELSZÓ ÉSSZERŰSÉG ÉS HATÉKONYSÁG

A Februári Pátens nyomán rendelkezési állományba került cs. kir. alkalmazott nem
sokáig ette a császár kenyerét, mivel az alkotmányos jogaiba visszahelyezett szülővá
ros képviselőtestülete 1861. augusztus 1-jével, szintúgy tollnokként, alkalmazásba 
vette. Tapintatot igénylő feladatkörét -  mint például a plébánai pénztárak kezelése -  
vidéki tapasztalatait kamatoztatva, a városi tanács dicséretével látta el.22
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A visszarendeződés, az alkotmányos kísérletet követő provizórium időszaka 
Gerlóczy számára éppen nem passzivitást és visszavonulást, ellenkezőleg, immáron 
a váltóügyvédi képesítést is megszerezve, diplomáciai képességei, taktikai érzéke és 
szervezőkészsége kibontakoztatását jelentette.23 „Míg a visszalépett tisztikar ... mű
ködését megszüntette, addig Gerlóczy Károly a közügyek iránti érdekeltségénél fogva 
a volt polgármesternél tett ajánlatához képest, ez utóbbinak oldala mellett a halasz
tást nem szenvedhető városi ügyek elintézése körül önfeláldozásának legfényesebb 
tanújelét adva; kitartó szorgalommal működött mindaddig, míg a hatóságnak kir. biz- 
tosilag lett szervezése be nem következett ..„jegyzői teendőin kívül egyszersmind mint 
elnöki titkár, az elnökségnél előforduló bokros és természetüknél fogva fontosabb 
teendőket a legnagyobb kitartás, szorgalom és olly tapintatteljes ügyességgel teljesí
ti. hogy őt az alattas tisztviselők legjelesebbike egyikének és minden tekintetben kitün
tetésre és megjutalmazásra méltónak kell jeleznem ” -  jellemzi magatartását 1863-ban 
a kinevezett főpolgármester.24

Az átmeneti időszakban felhalmozott szakmai és bizalmi tőke természetesen 
messzemenően hasznosítható volt az alkotmányos viszonyok helyreálltakor is. I. 
Ferenc József 1865-ös látogatásakor polgári bizottmány alakult, amelynek tagjaként 
az „alattvalói hű ragaszkodás és hódolatteljes tisztelet” Gerlóczy számára azt ered
ményezi, hogy 1866 januárjától már Pest város kinevezett főjegyzője.25 Ezt erősíti 
meg az 1867. májusi közválasztás is -  immáron az alkotmányos korszakra való átté
rés kezdő mozzanataként.26 Teherbíróképességét és sokoldalúságát jelzi, hogy a köz
gyűlés 1867 októberében „főjegyzői állásának és az ebből folyó teendők érintetlen 
hagyása mellett” helyettes tanácsnoknak is megválasztja.27

Jóllehet Gerlóczy a neoabszolutizmus éveiben szerzi meg községpolitikai rutinját, 
a városi autonómia visszanyerését követően ő is szinte automatikusan alkalmazkodik 
az alkotmányos várospolitikus szerepéhez. Amikor Szentkirályi Mór a Thaisz Elekkel 
kialakult hatásköri vita eredményeként 1867 októberében lemond főpolgármesteri 
hivataláról, fölmerül a poszt választás avagy helyettesítés útján történő betöltésének 
kérdése. Gerlóczy „a választók jogainak védelmére” hivatkozva az előbbi lehetőség 
mellett érvel, s vívja ki az autonomista közvélemény tetszését.28

Az alkotmányos időszak tág politikai játéktere az ifjú és agilis főtisztviselő szá
mára is bő lehetőségeket nyújtott adminisztratív vénája kibontakoztatására. Mivel a 
korszak felfogása nagy reményeket fűzött a közigazgatás társadalmi hatékonyságá
hoz, a tehetséges városi hivatalnok is egyszerre több, egymástól jellegében eltérő 
területnek is -  meghatározó jelentőségű előterjesztéseket tevő -  gazdája lett.

így csaknem helyettes tanácsnoki beiktatása másnapján -  még az eötvösi törvény- 
javaslatot megelőzen -  kezdeményezte a közgyűlésben az iskolák szaporítását, s a 
tanítók fizetésének rendezését. Jóllehet a Bárczy-korszak ilyen irányú tevékenysége 
felülmúlta ezeket az erőfeszítéseket, Pest elemi iskolai gerinchálózata mégis az ezen 
kezdeményezés nyomán fölvett kölcsönökre alapozva épült ki az ezt követő eszten
dőkben.29 Gerlóczy közoktatási ügyekben mutatott érdeklődését, illetőleg ezen aktivi
tásának méltánylását egyébiránt -  a pesti tanítótestület küldöttségének köszönetnyil
vánítása mellett -  1869-ben iskolatanácsi taggá való megválasztása is tanúsítja.30

Középítési bizottsági elnöki tevékenysége mondhatni Pest, majd Budapest egész
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építészeti arculatán nyomott hagyott. Hiszen, amint 1884-ben az eltelt évekre vissza
tekintve megállapította: „ ...ezen idő alatt emelkedett fővárosunk -  úgyszólván szerény 
provinciális külsejéből, - ma már senki által el nem tagadható világvárosi jelle-

SS Sf) 11guve .
Ez irányú működését mindvégig egyfajta kiegyensúlyozó attitűd jellemezte: mi

közben őszintén lelkesedett és önfeláldozóan küzdött a fent jelzett eredmény elérésé
ért, a közgyűlés konzervatívabb elemeivel is igyekezett hangot találni. Ezzel magya
rázható, hogy pályafutásának egész időszakában meg tudta tartani középítési bizott- 
mányi elnökségét. Rangjánál fogva az 1870-ben életre hívott Közmunkatanácsnak is 
tagja volt -  ami azonban nem akadályozta meg abban, hogy adott esetben ne csatla
kozzék az FKT-val szemben tett éles hangú állásfoglalásokhoz.32 Jóllehet Gerlóczy a 
kisebb városi háztulajdonosok számára hátrányos technológiai és városesztétikai 
korszerűsítések híve volt, ezt visszafogottan érvényesítette. Már ekkoriban is jelentős 
befolyására utal, hogy az 1870-ben érvénybe lépett ideiglenesnek szánt, ám végül is 
1886-ig hatályban maradt építési szabályzat megalkotásában is jelentős szerepe volt.

A meginduló kiterjedt szabályozási munkálatok nyomán (a szabályozási vonalak 
ideiglenessége folytán) megbolydult telekpiac szintén komoly érdekellentétek terepe 
volt, ahol a bizottmányi elnök bizonyos esetekben az építtetők érdekeinek is hangot 
adott. Figyelemreméltó, hogy noha a korszakban a telekspekuláció igen széles kör
ben dívott, az alpolgármester ezekben nagy valószínűséggel tiszta maradt -  jóllehet 
miként évtizedek múltán, nyugalomba vonulásakor írták: „Ismert minden telket. 
Tudta, hogy ki a tulajdonosa, hogyan fekszik ... s mi az értéke. A kisajátításoknál is 
mindig az igazságot kereste. Sokszor szemére vetették, hogy több előnyt lehetett volna 
a féltől kicsikarni, ha ő  meg nem akadályozza. -  Lehet, szokta mondani, de mi a kisa
játító bizottságban bírák vagyunk s nem szabad különbséget tennünk a két fé l között. 
Az a kérdés, mi az igazság?”34

A nemzetközi színtéren az 1860-as, ’70-es évek időszakával kezdődően figyelhe
tő meg a városigazgatás professzionalizálására irányuló törekvés. Voltaképpen ehhen 
a trendhez illeszkednek Gerlóczynak a Pest városi szervezet megújítására, illetve 
önálló városi törvény megalkotására vonatkozó 1869-es, bátran állíthatjuk mérföld
kőnek tekinthető tervezetei. Előterjesztései a városegyesítési folyamat fontos részét 
alkotják.

Az Andrássy-kormány 1867 végén történt fővárosi tárgyú kezdeményezései meg
felelő hátteret biztosítottak a főjegyző számára ahhoz, hogy a korábbi esztendők hiva
talvezetői tapasztalatainak tanulságait mintegy összegezve, körvonalazza a hatékony 
városigazgatás érdekében szükséges lépéseket. Mivel a főjegyző felelt az ügykezelés 
megfelelő viteléért, Gerlóczy hatékonyságnövelő javaslatai az elvi szempontok felve
tése mellett messzemenően gyakorlati indítékúak voltak, amelyek a későbbi, egyesí
tett főváros ügykezelési rendszerének is alapját alkották.

Már akkoriban is, majd a városegyesítést követően ugyancsak, a városi adminiszt
ráció folyamatosan a támadások kereszttüzében volt lassúsága, körülményessége és 
az ügykezelés áttekinthetetlensége miatt. A főjegyző higgadtságát és szakszerűségét 
dicséri, hogy elutasította a hivatalnokok alkalmasságát megkérdőjelező, személyes
kedő vádakat, s helyette a megfelelő tárgyi és szervezeti feltételek megteremtésében
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kereste a megoldást. Ilyenekben mint: elegendő számú hivatalos helyiség biztosítása, 
az ügyvitel egyszerűsítése (tanácsülésen, s azon kívül elintézendő ügyek elkülöníté
se; ügyosztályok felállítása; az archaikus jegyzőkönyvi eljárás megszüntetése), az 
egyéni felelősség elvének érvényesítése, javadalmazások rendezése, valamint a 
javaslattételi és döntési kompetencia szétválasztása a bizottmányok előbbire korláto
zása révén.35 Gerlóczy sikeres karrierjének, az adott hatalmi szervezetbe való konflik
tusmentes beilleszkedésének magyarázatát az erre a javaslatára is jellemző, egyfajta 
..haladó konzervatív” magatartásában lelhetjük meg. Miközben ugyanis a tervezet 
szerzője egyértelműen leszögezi a mentalitásbeli lépésváltás szükségességét, kijelent
vén: az ügyek „...mai napság már nem tűrhetik az elavult formák bilincseit; gőz és 
villanyerő kiterjedt alkalmazása az emberek gondolkozási irányát, szokásait társa
dalmi viszonyait lényegesen megváltoztatták; eljárási rendszerünket [ezekhez] kell 
alkalmaznunk, mit ha nem teszünk, kárt okozunk a közérdeknek, ellenkezésbe jövünk 
korunk jelszavával, a haladással” -  azonközben nyomát sem mutatja annak, hogy 
kiiktassa például a végrehajtási fázisból az akkoriban eléggé túltengő testületi elvet 
és gyakorlatot.36

Ezen javaslatai alkották gerincét azután a városegyesítési törvény (1872:XXXVI. 
te.) végrehajtási utasításának, amelyet 1873-ban a három város képviselőiből alakult 
ún. 34-es küldöttség alkotott meg, s amely szervezési szabályrendelet formájában 
lépett életbe.37 A törvény alapját -  láss csodát! -  számos vonatkozásban szintén a fő
jegyző tollából származó 1869 októberében kelt törvénytervezet alkotja -  bár lénye
ges pontokon el is tért tőle. Gerlóczy felfogásának, várospolitikusi attitűdjének meg
határozó vonásaira leginkább ezen eltérések utalnak. Előterjesztése nélkülözte a pro
vinciális jelleget, hiszen figyelme mint fogalmazott „több éven át szerzett tapaszta
latai” mellett „az alkotmány szellemére", továbbá a „más nagyvárosokban megho
n o s í t  rendszerre” is kiterjedt.38

Gerlóczy az elkülönült városi jogérvényesítés jegyében mindenek előtt Pest és 
Buda számára külön városi törvényt óhajtott volna. Mivel -  némileg naiv módon -  
lényegében figyelmen kívül hagyta a máskülönben még igen friss dualista rendszer 
hatalompolitikai megfontolásait, széleskörű városi autonómiában gondolkodott, s a 
kormánybefolyást jószerivel kiiktató, azt csupán törvényességi felügyeleti funkcióra 
szerette volna korlátozni. A kormány a város költségvetési jogát nem sérthette volna. 
A másik, Gerlóczy által is szorgalmazott általános igény az összes választó által 
választandó várospolitikus (főpolgármester) pozícióját érintette. A szélesebb körű 
képviselet igényét tükrözte az a javaslata is, amely döntő szavazatot csupán a képvi
selőknek juttatott volna, s a többséghez hasonlóan ő is elutasította a virilizmust. A 
hivatali professzionalizmus növelését célozta viszont a tisztviselők élethosszig való 
választásának szorgalmazása. Csaknem szó szerint kerültek a végleges törvénybe a 
kerületi elöljáróságokra vonatkozó javaslatai -  ám Gerlóczy Károly az elöljáró 
kerületben való választásával a jelentős hagyományokra visszanyúló városrészi ér
dekérvényesítésnek is némi teret szánt.

A törvényalkotó messzemenően támogatta a főjegyzőnek a hivatali működés haté
konyságára és jogszerűségére, a szakbizottságok, s különösen a tanács hatáskörére és 
pozíciójára vonatkozó javaslatait, amely az ifjú, ám rövid idő alatt nagy gyakorlati
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tapasztalatra szert tett szakember megfelelő judíciumát igazolja. Élénken foglalkoz
tatta a közvéleményt a fővárosi rendőrség állami kezelésbe vételének ügye -  amely 
kérdésben a főjegyző, szintén hatékonysági megfontolásokból az autonomista beállított
ságú városi közvélemény többségével ellentétben, a kormány álláspontját támogatta.

Az egyesítés jogalkotási és szervezési folyamatait mintegy lezárandó került sor az 
új főváros új tisztikarának megválasztására, amely Gerlóczy esetében I. alpolgármes
terré történő megválasztását eredményezte -  mintegy addigi erőfeszítéseinek jutal
mául, jóllehet a kijelölő választmány őt csupán a 2. helyen jelölte.39

Ami az új politikai rendszerbe való beágyazódását illeti, a balközép 1873-ban még 
fanyalogva fogadta: „ ...ez állomásra nyílt férfias jellem, törhetlen szilárdság és poli
tikai függetlenség kívántatik, s hogy Gerlóczyban e sajátságok nincsenek meg oly 
mérvben, mint kívánatos, mit világosan bizonyít az, hogy ámbár tehetségét magasz
talják, titkos szavazáskor mindenütt csekélyebb tehetség mellett is nagyon háttérbe 
szorul” -  állapította meg Jókai lapja.40 Később már méltányolták nemzeti elkötele
zettségét, főként azonban a gyakorlatias szakember tettrekészségét értékelték benne. 
Ezért nyerhette el 1879-ben is ellenjelölt nélkül, majd még két ízben -  1885-ben és 
1891-ben -  ugyanazt a posztot: „a két alpolgármester közül az első Gerlóczy Károly 
eszes fő , gyors munkás és dologhoz értő hivatalnok...” -  írta róla a mértékadó újság.41

A városi bürokrácia hatékony menedzselése, az igazgatás szervezeti megújítására 
való törekvés nála ugyanakkor nem jelentett valamiféle beszűkült bürokratizmust. Az 
1873. november 7-én elmondott beiktatási beszédében arra találunk utalásokat, hogy 
a korabeli városigazgatást a generális kategóriájú közjó szempontjából nem célként, 
hanem eszközként fogta fel.42 Vagyis társadalompolitikai értékelvek tekintetében 
Gerlóczy nézetei nemigen különböztek a későbbi évtizedekben jelentkezett intervencio- 
nalista várospolitikusi szemlélettől, csupán a cselekvés konkrét vetületei voltak eltérőek.

Tekintettel az alapvető urbanizációs kívánalmak fogyatékosságaira, érthető, hogy 
a középítészeti, közegészségügyi, kulturális és katonai ügyekkel megbízott alpolgár
mester beszédében a fizikai és humáninfrastruktúra alapjai lerakásának szükségessé
gével foglalkozott. A korszak felfogásának megfelelően a közegészségügyi viszo
nyok javítását elősorban az életfeltételeket általánosságban befolyásoló tényezőktől 
(köztisztaság, csatornázás, vízszolgáltatás, közterület rendezése) tette függővé.43 A 
köznevelés ügye is kiemelt feladatként jelentkezett, amely a művészetpártolás mellett 
még egy másik központi célhoz, a nemzeti érdekű nyelvkérdés végleges eldöntésé
hez, nyugvópontra juttatásához kapcsolódott.44

A főváros éves költségvetésének összeállítása elsősorban a polgármesterhez, 
annak előkészítése pedig Kada Mihály II. alpolgármesterhez tartozott -  ám a beruhá
zások és az azok megvalósítását lehetővé tevő kölcsönfelvételek kérdése Gerlóczyt is 
közvetlenül érintette. Felfogását egyfajta középutasság jellemezte, amely „a józan 
gazdálkodás”-t állította előtérbe, s részint óvott attól a politikától, amelynek nyomán 
a korábbi városvezetésben „az elmúlt évek pillanatnyi kedvező jelenségei vérmes 
reményeket költöttek fe l és nem egy esetben talán a szükségesen túlmenő kiadásokra ” 
sarkallták, ugyanakkor -  bízva a hatalmas, főként ingatlanokban fekvő -  városi va
gyonban, „a hasznos beruházásokat, habár hitelműveletek útján is, minél nagyobb 
mértékben folytatni ” szándékozott.45
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ARCCAL A VILÁGVÁROSI REPREZENTATIVITÁS FELÉ

Az ország „új“ fővárosának hatósága, főtisztviselői és képviselői is jórészt régiek vol
tak. A világvárosi szerepigénynek megfelelő intenzív fejlesztések (iskolaépítések, 
vízműlétesítés, csatornázás, átfogó bontásokat igénylő szabályozások) az éppen 
abban az időszakban beköszöntő gazdasági válság folytán leálltak vagy igen lelassul
tak. Sok városatya aggályoskodott az adóterhekben testet öltő fokozott áldozatok 
miatt. (A közgyűléshez tömegesen folyamodtak a polgárok a kövezési, járdafekteté
si, csatornaépítési járulékok elengedése, vízdíjcsökkentési ügyekben.) A középítési 
bizottság elnöke minden erőfeszítése ellenére sem tudta elérni például, hogy a köz
gyűlés megszavazza a végleges középítési szabályzatot. A kisajátítási összegek tekin
tetében példul, -  jóllehet a főváros nemigen garasoskodott -  egyes képviselők a telek- 
spekulációt kordában tartó törekvések ellenében agitáltak. Gerlóczy hiába figyelmez
tette őket arra az ellentmondásra, amely az ingatlantulajdonosi érdekek aggályos kép
viselete, s a főváros közösségi szükségletei között fönnállott. Mint ingerülten megje
gyezte: „ha minden lépten-nyomon magánjogi kifogásokkal állnak elő: akkor a fővá
ros fejlődése, szépítése, nagy nemzeti célok illuzóriusakká válnak” f 6

Az 1870-es, ’80-as évek fővárosi nagyberuházásai sorában rendre a Sugár úti, a 
nagykörúti létesítések, meg esetleg a rakpartépítkezések kerülnek manapság szóba -  
amelyek viszont főként a Közmunkatanács, valamint a Közmunka és Közlekedési 
Minisztérium kezelésében bonyolódtak. Ritkán említik ugyanakkor az átfogó köve
zési. vízvezeték-fektetési, csatornázási, utcaszabályozási és más, szanálási munkála
tokat -  amelyek viszont kizárólagosan az önkormányzatra hárultak. A főváros alapo
zó jellegű műszaki „behálózásának” irányítása, ellenőrzése az I. alpolgármester 
hatáskörébe tartozott. Ám a műszaki alapinfrastruktúrát megteremtő döntő fegyver
tények mellett nem hallgatható el a középítési bizottmány elnökének felelőssége sem 
például a vízszolgáltatás, vagy az átalános csatornázás nem megfelelő színvonalú, 
illetve késedelmes létesítésével kapcsolatban. Számos kritika érte Gerlóczy működé
sét az 1868-ban megkezdett, s a tényleges vízigényt messze alulteljesítő ún. ideigle
nes vízmű miatt is, amely a szüretien Duna-víz hálózatba juttatásával például a kole
ra tovaterjedésében nagy szerepet játszott.47 Ugyanakkor a főváros, s így Gerlóczy 
érdeme is volt -  az FKT álláspontjával szemben -  a természetes szűrés elvén működő 
végleges vízmű világszínvonalon történő kialakítása.48

Az alpolgármester a többféle szempont egyidejű figyelembevételének, a sokolda
lú vizsgálódásnak volt híve, s fegyelmezetten reagált a sokszor ötletszerű és dilettáns 
interpellációkra is. A Duna-parti főgyűjtő csatorna létesítését hosszú időre elodázó 
váratlan közgyűlési döntést követő kifakadása ugyanakkor a körültekintő és felelős 
városmenedzser viszonyulását érzékelteti: s „most, midőn a tervek megbírálva, ké
szen vannak, az utolsó percben jön egy indítvány, mely a gondos megfontolás után 
javaslatba hozott tervekre egyszerűen ráfogja, hogy azok nem érnek semmit.”™

A budapesti fővárosfejlesztés egyik bevallott célja a Nyugaton érvényesnek tekin
tett civilizációs kultusztárgyak reduplikálása, itteni szokásszerűvé tétele, s ezen ered
ményeknek mind a Nyugattal, mind a hazai közvéleménnyel tényként való elfogad
tatása volt. Az elért eredmények bemutatásának akkoriban legközkeletűbb formáját a
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BFLXIV.89 15.lvt.sz.

különféle világ- és országos kiállításokon való részvétel alkotta. Pest, majd Budapest 
önkormányzata Gerlóczy Károly főszervezésében valamennyin ott is volt. Mint az 
alpolgármester büszkén, ám tényszerűen beszámolt róla: az ezekre kiküldött tárgyak
.....az, én programmjaim alapján, és útmutatásaim és vezetésem mellett készültek el,
illetve lettek kiállítva; mindezen kiállításokon a főváros mint kiállító a legnagyobb 
mérvű, illetve a legmagasabb kiállítási kitüntetéseket nyerte. Az 1878-as párisi világ- 
kiállítás alkalmával a nemzetközi Jury részemre nagy aranyérmet ítélt, a köztársasá
gi elnök pedig a francia becsület rendet adományozta” .50

Ezeken a fővárosi önkormányzat „a közadminisztráció” egyes ágait, „... ,v ezekben 
mindazon kiválóbb alkotásokat igyekezett bemutatni ..., amelyek az alkotmányos aera 
fejlesztő hatása alatt a fővárosban, ennek saját erejéből keletkeztek; minél fogva a 
főváros egyrészt representative, másrészt pedig instucitve lépett f e l” -  tájékoztatott az 
alpolgármester.51 A sikerek érzékeltetése egyben persze bizonyos társadalmi reprezen
tációs hatást is keltett. Mintegy a fővárosi hatóság demonstrációs bábuján kerültek 
bemutatásra a budapesti polgár különféle életmegnyilvánulásai és gesztusai.
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A V Á LSÁ G M E N E D ZSE LŐ  ÉS A  REFO RM ER

„Egy félszázad tele bajjal, gonddal, kezdéssel, terveléssel, tele küzdelemmel, amellyel a 
főváros fejlődése és felvirágoztatása já rt”, írta az újság az alpolgármester halálakor -  
s valóban, talán csak az 1945. utáni újjáépítés időszakához hasonlítható az a heroiz- 
mus és lelkesedés, amellyel az egykori városatyák megpróbálták a feladatokat a kor 
színvonalán teljesíteni.52

A jelentékenyebb európai központok közé való emelkedés nagyívű programja a 
városegyesítés kezdeti időszakában, mondhatni szó szerint, a porban fuldokolt. A 
régi-új városvezetésre határozottan válságmenedzselő szerep hárult, akár a fizikai 
környezet tekintetében a köztisztaság-ügy gyatra állapotának javításáról, akár a fővá
rost a későbbi években is meg-meglátogató különféle járványok elleni küzdelemről 
volt szó.

Mivel „a legsűrűbb panaszok tárgyát” a köztisztaságügy kezelése képezte -  „és 
méltán!” -  olvasható önkritikusan a Középítési Bizottmány 1875-ös jelentésében, az 
illetékes alpolgármester joggal gondolta, hogy a közvélemény széles köreit felzakla
tó hiányosság helyi, elöljárósági szinten orvosolható lesz.53 A kezdeményezése nyo
mán született közgyűlési határozat a háziszemét kihordását haszonbérlőre, a közte
rület tisztítását pedig a kerületi elöljáróságok hatáskörébe utalta.54 Ám a Gerlóczy- 
féle kezdeményezés nem vált be, s csak a Köztisztasági Vállalat 1895-ös létrehozása 
rendezte az állapotokat. A városmenedzselés ezen válságos ágazata jól érzékelteti az 
egykori fővárosi közvélemény kétarcúságát: a közéleti fórumon megfogalmazott 
civilizációs követelménynek a társadalom mindennapi életvitele valójában nem tud 
megfelelni. A különféle szintű városi tisztségviselők -  az alpolgármestertől a kerüle
ti esküdtig -  ugyanakkor ezen közvélemény céltábláivá váltak, hiszen, amint a bizott- 
mányi elnök fogalmazott: „... a köztisztaság hiányaiban nagy része volt és van a 
lakosság közönyének is...”55

Más típúsú, életbevágóbb válságmenedzseléssel találkozunk viszont Gerlóczy jár- 
ványbizottmányi elnöki feladatteljesítése alkalmával. Az alacsony higiéniai viszo
nyok eredményeként szinte szükségszerűen vágtattak végig a városon -  csaknem öt
évenként -  főként kolera-, de emellett tífusz- és himlő-járványok is.56 Az egykorú ren
dészeti-szabályozó jellegű városigazgatási módszerek csak korlátozottan biztosítot
tak eszköztárat a ragály begyűrűzésének és tovaterjedésének megakadályozására. 
Ezen a területen különösen érzékelhető volt a rendelkezésre álló módszerek évről- 
évre való finomításának, gazdagításának igénye a többé vagy kevésbé megalapozott 
kritika leszerelése érdekében. Ez utóbbit -  egyben a korabeli városvezetéssel szem
ben időnként megnyilvánuló tónust -  példázza Neményi Ambrus 1886-os tanács el le
ni kirohanása is: „Lia a vidékről egy hozzáértő és jóravaló szolgabírót hoztak volna 
fel, annak a kezébe adva azt a hatalmat, amivel a tanács disponál, annak kezébe adva 
azt a pénzt, a mit közegészségügyünkre költünk, higyjék [így!] el, az sokkal nagyobb 
eredményeket ért volna el, az sokkal pontosabban hajtott volna végre törvényt és sza
bályzatot mint a tanács.”51

A városi szakigazgatást ezen a területen a jórészt térszabályozási és elsődleges 
higiéniai, „megelőző-fertőtlenítő” eszköztár következetes és differenciált alkalmazá-
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sa fémjelezte. A közvetlen intézkedési joggal felruházott járványbizottság élére állí
tott alpolgármester, főként az 1892-1893. évi, utolsó nagy kolerajárvány során vég
zett munkájáért, három ízben miniszteri, ill. uralkodói elismerésben részesült.58

Gerlóczy közegészségügyi tapasztalataira egyébiránt a kormányzat is igényt tar
tott, amelyet a gr. Szapáry Gyula és Tisza Kálmán belügyminiszterek számára véle
ményezésre megküldött egészségügyi törvénytervezetek is tanúsítanak.59 Az alpolgár
mester módosító javaslatainak nagyobb része be is épült a korszak egyik legszínvo
nalasabb törvényének (1876:XIV. te.) végleges szövegébe.

Az alpolgármester hivatali tapasztalataira is építhetett, amidőn szkeptikusan úgy 
vélte: a törvény majdani „végrehajtása ... hazánk számos vidékein, népünk ismert 
közönyénél fogva igen sok nehézséggel fog járni...”. Javaslatainak legnagyobb része 
persze a fővárosi önkormányzat intézkedési, egészségrendészeti jogának megoltal- 
mazásával volt kapcsolatos. A fontosabb rendelkezéseket emítve: elfogadta a tör
vényalkotó Gerlóczy azon javaslatát, hogy a miniszter a törvényhatóság meghallga
tását kérje magángyógyintézet létesítése esetén; s az önkormányzatok is kaptak bizo
nyos jogokat az egészségügyi személyzet kinevezésekor. Elvetették viszont a gyógy
szertár-létesítési jog közgyűléshez rendelését. Jelentős fegyvertény volt ugyanakkor, 
hogy a tiszti főorvosnak a szektorsemlegesség jegyében -  a miniszter eredeti szándé
kával ellentétben -  megmaradt az állami intézmények feletti ellenőrzési joga.

Elutasította ugyanakkor a belügyminiszter az alpolgármesternek az egészségügyi
funkcionális, illetve hatékonysági célú -  rendszerint a szabályozás szigorítása irá
nyába mutató -  módosítási javaslatait. Ezek körében említendő, hogy Gerlóczy jár
ványbizottsági tapasztalatai alapján keményebb rendszabályokat tartott volna indo
koltnak a ragályos betegek elkülönítése esetében; s a fokozottabb közhigiénére tekin
tettel tartotta volna fenn a temetkezést a templomkban teljesen megtiltó korábbi sza
bályozást. A törvényalkotó méltányolta a mindennapi tapasztalatokból leszűrt tanul
ságokra építő közigazgatási szakember józanságát, azon javaslatát illetően, amely az 
egészségügyi bizottmányt kizárólagosan véleményezési hatáskörre kívánta szorítani. 
Gerlóczy javaslata azért is figyelemre méltó, mert a bürokratikus szemléletmóddal 
szemben a politikai képviseleti elv érvényesítésének igényéről árulkodik. Fontosnak 
tartotta az alpolgármester ugyanis azt, hogy az intézkedési jogosultság a törvényha
tósági bizottság számára legyen fenntartva.

A szociális szemontoknak az 1870-es években a közigazgatás területén történt hal
vány jelenlétéről tanúskodik az alpolgármester két további érdekes javaslata.60 Ezen 
fölvetéseiben egyébként felfedezhetjük a valós társadalomismeret, a prevenció, vala
mint a kiterjedt közhigiéné igényét és gondolatát. A korabeli paternalisztikus viszo
nyok pozitív velejárójaként értékelhető, s Gerlóczy javaslata nyomán került be a tör
vényszövegbe, hogy a munkaadóknak a munkásokkal szemben bizonyos esetekben 
ellátási kötelezettsége van. A másik javaslat pedig az iskolásgyermekek tanítóik, illet
ve gondozóik általi egészségügyi ellenőrzésének kérdését vetette fel. Az alpolgármes
ternek a gyermekek általános egészségügyi felügyeletét szorgalmazó -  végül is elve
tett-javaslatai között korát meghaladó népegészségügyi felvetéseket is olvashatunk. 
Kétségtelen, szögezi le Gerlóczy, miszerint „ ...hazánkban főleg a kisdedek kellő gon
dozása majdnem kétségbe ejtően elhanyagoltatik...”, holott „ ...az egészségesen nevelt
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Az Országos Közegészségügyi Egyesület ,,Samaritanus Bizottsága” 
rendes tagjául választja. 1889. november 12.
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Alulírott bizottság örvendetes sikert s figyelemre méltó eredményt 
csak akkor remél elérni, ha oly nemes érzésű tagokkal egészíti ki 
magát, kik szánalmat ismerő szívvel és hathatós pártolással karolják fel
és támogatják az ügyet s lm egyszersmind sikerűi a főváros hölgyei 
körében, is ezélimk iránt meleg érdeklődést keltve női bizottságot 
szervezni.

Van szerencsénk értesíteni, hogy az országos közegészségi egyesü
letnek szam aritán u s  b iz o tts á g a  f é. : ‘ 'W '' f /  tartott Ülésében

hogy ezen választást elfogadni és az emberbarát! nemes ezél elérésére 
bölcs tanácsaival s* nagyrabecsfilt támogatásával közreműködni méltóz- 
fassék.

rendes tagjául megválasztotta. 
Tisztelettel kérjük

Budapest, 7.Íty:\}h:ry/(&r. Dr
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s jó  erőben felnőtt gyermekből munkabíró s az élet viszontagságait kiállni képes 
ember lesz, ■■■, s minél helyesebb testi nevelést adnak a gyermekeknek, minél nagyobb 
gondot fordítunk a csecsemők ápolására, annál kevesebb szükség lesz idővel a tör
vény többi szakaszainak alkalmazására, minthogy az tapasztalaton alapuló igazság, 
hogy az erőteljes lakosság között a járványoknak nem minden faja bír lábra kapni, 
holott a gyenge, elcsenevészlett népet ... a könnyebb fajú betegségek is pusztítják..." 
-  fejtegette.61

SZOLGÁLNI A KIRÁLYT, KINYILVÁNÍTANI A NEMZETI ÉRZÉSEKET

Bár az időszak közigazgatására általánosságban, és az európai színtéren is, jellemző 
volt a civil adminisztráció folyamatos eltávolodása a politikai kormányzástól, mégis, 
a hazai, helyi igazgatás nem tekinthető igazán politikamentesnek, márcsak a dulista 
kormányok rejtegetett hatalompolitikai megfontolásainál fogva sem.62

Gerlóczy Károly politikai beállítódása, a fontos nemzetpolitikai kérdésekben 
elfoglalt álláspontja és érzelemvilága s ennek manifesztációi mondhatni túlmutatnak 
a személyén, s lehetőséget biztosítanak az egykori főhatalomhoz lojális, a nemzeti 
érdekeket főként kulturális vetületben értelmező, és a klasszikus liberális értékrend 
alapján álló közszereplő magatartásának tanulmányozásához.

Nincsenek adataink arra vonatkozóan, hogy a forradalom és szabadságharc idő
szakában középiskolai tanulmányait végző ifjú milyen érzelmeket táplált a nagy 
nemzeti küzdelem történései iránt. Az ötvenes években vidéken folytatott szorgos 
szolgabírósági beamterkedés, majd az azt követő politikai kurzusváltásokon átívelő 
akadálymentes hivatali előmenetel némileg ugyanakkor érthetővé teszi az ellenzéki 
beállítottságú kortársak vele szembeni óvatos tartózkodását. A „törhetlen szilárd
ság” -gal és „politikai függetlenség”-gél „kívánatos mérvben” egyes ellenzékiek sze
rint nem rendelkező Gerlóczyt63 a fővárosi közvélemény később mindazonáltal a 
szimbolikus nemzeti ügyek egyik letéteményesének tekintette.64 A magyar nyelv ter
jesztéséért tett szívós munkálkodása mellett, a gesztusok szintjén főként a 
Szabadságharc-szobor létesítése, valamint Kossuth Lajos 1892-es díszpolgársága, 
majd „a nagy hontalan” két évvel későbbi temetése alkalmával tanúsított magatar
tás, s egyéb verbális megnyilvánulások is igazolják ezen közvélekedést.65

Gerlóczy politikai beállítódását, mind az uralkodói főhatalomhoz, mind a polgári
nemzeti tradícióhoz való kettős kötődését jól példázza, hogy míg az előbbi irányban 
főként a közigazgatási szakember gyakorlatiasságával és diplomáciai érzékével for
dult, az érzelmi megnyilvánulásokból viszont a másik területnek juttatott. Saját addi
gi tevékenységéről 1884-ben készített beszámolójában például második helyen 
említi a sorozások körül végzett polgári biztosi tevékenységet, valamint a fővárosi 
laktanyák létesítése érdekében tett erőfeszítéseit, s saját iratgyújteményében is 
külön kiemeli az uralkodó hozzá intézett dicsérő szavait: „Ő csász. és apostoli kir. 
Felsége I. Ferencz József a Kerepesi-úton épülő lovassági laktanya ünnepélyes 
alapkőletétele alkalmával a helyszínén következő szavakat intézte hozzám: ’Tudom, 
hogy a kaszárnya létesítésében Önnek van legtöbb érdeme ’ N Gerlóczy közvetítő
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szerepet igyekezett betölteni -  amelyre igen büszke volt -  az uralkodói főhatalom 
és a fővárosi közvélemény ellenzéki beállítottságú része között azzal is, hogy mint 
„a főváros közönségének” képviselője szívélyes viszonyra törekedett a közös kato
nai hatóságokkal.67

Ezek a főhatalom irányába tett konciliáns megnyilvánulások részint Gerlóczy lelki 
alkatából, részint ízléséből következtek, s nyilvánvaló manifesztációi annak a benső 
igénynek, amely a személyes identitás kialakításához és megtartásához nagy mérték
ben szorul a külső, tágabb humánkörnyezet, -  konkrétan a hatalmi tényezők -  elfo
gadó gesztusaira. Nem tudni persze, milyen mértékben játszottak ebben szerepet az 
alpolgármester különféle belső komplexusai, s ezek feldolgozási kényszere. 
Elgondolkodtató mindenesetre, hogy nyugalomba vonulásakor egyfajta, az abszurdi
tást súroló pedantériával gyűjtötte össze, nyomtattatta ki és csatolta nyudíjazási kérel
méhez addigi hivatalos tevékenységének valamennyi dokumentumát. Ezen dokumen
táció háttéranyaga félhivatalos jellegű magálevéltárának irataira épült, amelyet maga 
állított össze, s legnagyobbrészt a hivatalos működését méltató, azt elismerő beadvá
nyokból áll. Minden beadvány a Gerlóczy család címerével ékesített palliumban 
található. A tárgymegjelölés egyes szám első személyben regesztaszerűen jelöli meg, 
hogy az alpolgármesternek milyen érdem tulajdonítható az adott személy, szervezet 
vagy ügy intézése tekintetében.

Néhány jellegzetes példa: „Ráth Károly főpolgármester értesít, hogy ő  csász. és 
apóst. kir. Felsége január 26-án kelt legfelsőbb elhatározásával, hosszas szolgálatom 
közben szerzett kitűnő érdemeim elismeréséül, részemre a III. oszt. vaskoronarendet 
adományozta. Ezen értesítés kapcsán különösen kiemeli a főpolgármester kiváló buz
galmamat és példás kötelességérzetemet. Ugyanez alkalomból a társadalom minden 
osztályából számos üdvözlőiratot kaptam. ’Vidékről is távirati üdvözletek érkeztek. 
Katonai küldöttség s t b , , A z  államtitkár és kiállítási elnök hasonló köszönetét nyil
vánítja azon odaadó buzgalomért és fáradozásért, melylyel a kiállítás ügyét támogat
tam. kiemeli azon rokonszonves fellépést, melyet iránta tanúsítottam és mely által 
helyzetén hathatósan segítettem.”69 „Az országos magyar iskola-egyesület az egye
sület Andrássy-érmet díszoklevél kíséretében megküldi azon hervadatlan érdemekért, 
melyeket 1884. évtől kezdve, mint az »0 . M. I. E.« elnöke szereztem.”10 És így 
tovább...

Gerlóczy Károly magatartásának avagy személyiségének másik oldalát ugyanak
kor a mindezen hatalmi tényezővel és meghatározottságokkal dacoló, mondhatni 
lázadásszerű, már említett megnyilvánulások alkotják. Az alpolgármester ezek meg
tételekor, hogy úgy mondjuk kilép az adott hatalmi tér által messzemenően megsza
bott rituálé keretei közül, s mintegy dezertőrként behatol a „nemzeti ellenállás” sán
cai közé, dacosan magára öltve a „nemzeti érdekek” meg-megszaggatott kurucos 
viseletét. Ezt a mondhatni romantikus, ellentétekből építkező, a fegyelmezett hivatal
nok kényszerzubbonyát magára kényszerítő, majd azt egyfajta intenzív érzelmi bázis
ról elrugaszkodva magáról mintegy leszaggató és ezen gesztus révén egy szélesebb 
érzületi közösséggel azonosulni vágyó demonstratív magatartásnak lehetünk tanúi a 
Kossuth-temetéssel kapcsolatos megnyilvánulások alkalmával is.

Az egykori kormányzó-elnök temetése a korszak legjelentősebb kvázi ellenzéki
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népnemzeti megmozdulásaként került be a történeti emlékezetbe, amely a hadsereg
főparancsnokot, vagyis az uralkodót is arra sarkallta, hogy bizony kartácsra töltesse 
a Citadella város felé meredő lövegeit. Ebben az egyébként (csupán) III. osztályú vas
korona érdemrenddel kitüntetett alpolgármesternek is szerepe volt.71 Nyilvánvaló, 
hogy a Gerlóczy elnökölte 1894. március 21-ei közgyűlésen elmondott, Kossuthot 
méltató szavak mögött a fennálló politikai keretek feszegetése, mi több, az azokkal 
való szembenállás érzése húzódik meg.

A megnyilvánulás hátterében a jelentős személyiség keltette közvetlen érzelmi 
hatás áll, amely ugyanakkor egy hivatalnoki karriertörténet rejtett személyes motívu
maiba ágyazódik bele. Gerlóczy beszédének az a vonása, hogy Kossuth történelmi 
jelentőségét taglalva a méltató szavak csaknem kimenekülnek a formális helyhatósá
gi keretből, s a közvélemény legszélesebb rétegei felé keresnek utat, nyilvánvalóvá 
teszik a gesztus lázadás-jellegét. Kossuthot a világtörténelem dicső alakjának, a 
magyar nép Messiásának, a népszabadság atyjának titulálni, akinek neve a szabadság 
egén mint tündöklő nap fog örökké, fényesen ragyogni... -  egyszóval a politikai 
hangtompító ilyen maradéktalan eltávolítása és messzire hajítása -  a főhatalom repre
zentánsai számára legalábbis kellemetlen gesztusként hathatott...72 Az alpolgármester 
ezen megnyilatkozásai lehettek -  úgy véljük -  az egész korszakot illetően a legmaga
sabb közfunkcióban tett, az adott főhatalmi tekintéllyel szembehelyezkedő legélesebb 
megnyilvánulások.

A városházi ellenzék gyakran illette a főváros főtisztviselőit az önkormányzatiság 
elposványosításával, elbürokratizálásával, a „Gerlóczy-affér” azonban mégis az önál
ló önkormányzati erőtér meglétéről tanúskodik.73 Az adott hatalmi közegbe nem 
illeszkedő személyes ízlésvilág avagy politikai meggyőződés ilyen nyílt, szenvedé
lyes felvállalása részint a korábbi, egyenes vonalú hivatali karriert és simulékony vi
szonyulást tekintve meglepő, részint Gerlóczy Károly előmeneteli ambíciói ismereté
ben megindító. A feltétlen alkalmazkodás addig követett gyakorlatával meggyőződé
se miatt szakítani kénytelen hivatalnoknak a külső hatalmi tényezőkkel kialakult, rejt
ve maradt konfliktusát, s az ehhez fűződő saját belső viszonyulását az alpolgármester 
nyugalomba vonulásakor tett vallomásszerű nyilatkozatai világítják meg.

Ezekben Gerlóczy mintegy mellékesnek tekintve, hogy alulmaradt a Kamermayer 
távozása utáni polgármester-választáson -  s persze részint saját önérzetének karban
tartása céljából is -  az addigi konszenzuskereső és konfliktusmegoldó attitűdöt sutba 
dobva, egyfajta rezignált keserűséggel fedi föl a közte és a főhatalom képviselői 
között lappangó feszültséget. „Föl van írva -  vallja meg beszélgetőtársának - ,  hogy 
én vezettem a Kossuth temetését, hogy én követtem el mindent, hogy Kossuth Lajost 
a főváros hazahozza és méltóan eltemesse. Azt sem felejtették el, hogy minden figyel
meztetés ellenére lelkem egész melegével dolgoztam azon, hogy fölállítsuk a szabad
ságharc szobrát. ”74
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A KLASSZIKUS POLGÁRERÉNYEK UTÓVIRÁGZÁSA

A magasabb nemzeti célok oltárán, hivatali karrierje megkoronázásának lehetőségét 
föláldozni kész, önzetlen hazafi énképe és a tényleges helyzet csakugyan nem sok 
eltérést mutat. Mindazonáltal úgy vélem, az alpolgármester választott szerepe, érték
képzetei és magatartása nem volt egyedüli, hanem egyfajta mintázatra utal. Ezt a tár
sadalmi típust, avagy karakterológiai mátrixot idealizált formában maga Gerlóczy 
elemzi -  mintegy tükröt tartva maga elé -  a barátjáról és fegyvertársáról, Királyi 
Pálról írott megemlékezésében, amely -  jellemző módon -  egyetlen hosszabb léleg
zetű írásműve.75

A személyiségportré egyben alig leplezett korkritika is, amelynek alaptételeit az 
emelkedett eszményekre alapozó aszketikus önfegyelem, az ego avagy perszona hát
térbe szorításának igénye, továbbá a közösségi célokért való mindennapi önfeláldo
zás, egyszersmind az ezen értékek híján levő magatartás nagylelkű megbocsátása jel
lemez. Gerlóczy Királyi Pál-elemzésének legfőbb, egyfajta belső ellentétre alapozó 
motívuma szerint az ehhez a típushoz sorolható közszereplők -  miközben magasren
dű közösségi célok elkötelezettjei - ,  fáradhatatlan tevékenységüket a mindennapi 
cselekvés hasznossági szempontjai irányítják. Csaknem bizonyos, hogy magára is 
gondolt, megállapítva barátjáról: „...széles alapú, merész architektonikus konceptiók 
nem tették nevét híressé, mert csaknem egész élet-működése az ily stylű vállalatokhoz 
tartozó részletek sok gondot, bajlódást követelő kidolgozásában állott.”16

S mivel az alpolgármester egész hivatali tevékenységét nagy közérdekű aktivitás 
és ügybuzgalom jellemezte, lesújtólag nyilatkozott a működése időszakában teret 
nyerő, felfokozott magánérdekérvényesítési törekvések: „az idálok nélküli élet”, „a 
praktikus szempontok rideg túlhajtása” tekintetében.77 Saját, szűkebb politikai bá
zisszervezetét, a mérsékelt ellenzéki beállítottságú belvárosi Saskört, amelynek osz
lopos tagja volt, természetesen a korrupció elleni harc főhadiszállásaként szemlélte.78

Jóllehet az alpolgármesternek mint a Középítési Bizottmány elnökének és mint a 
kisajátítási ügyek fő intézőjének szinte számtalan lehetősége lehetett volna a külön
féle széleskörű telekspekulációkba való bekapcsolódásra, a személyére vonatkozó 
egykorú, és későbbi értékelésekben nyomát sem találjuk ilyesféle utalásoknak. 
Gerlóczy nyilvánvalóan magáról beszélt, amikor barátjáról papírra vetette a követke
zőket: „ .. .ismerte a személyeket és tudta a viszonyokat; az ügyek menetét politikai 
jártassággal tekintette. Részt vett folytonosan a főváros dolgainak intézésében ..., s 
bár sokat tett és minden irányban dolgozott egy hosszú életen át, egyetlen egyszer sem 
gyanúsította őt senki haszonleséssel vagy részrehajlással.”79 Mindezt kiegészítették 
még a Királyi Pál demokratizmusáról, szenvedélyes lokálpatriotizmusáról, köteles
ségérzetéről, önfegyelméről, szerénységéről, türelméről és főként idal izmusáról mon
dott, valójában kódolt önértelmezések.

Nem mellékes kérdés persze, hogy az erőteljesen hagiografikus jellemrajz mennyi
ben felel meg akár az alpolgármester, akár barátja egykori valós személyiségének. A 
jellemrajz segítségével azonban csak arra tehetünk kísérletet, hogy rekonstruáljuk -  
függetlenül „a realitásoktól” -  Gerlóczy Károlynak a közéleti férfiúról alkotott ideál
képét. Mindenek előtt egyfajta vállalt emelkedettséggel, „a magasztos eszmék, a
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Az Országos Magyar Iskolaegyesület felügyelő bizottsága a közművelődési egyesületek 
1887. október 9. és 10-én tartott kongresszusának előkészítése, az értekezleti elnökség és 

kongresszusi másodelnökségben szerzett érdemeiért legforróbb hálájá nyilvánítja,
1887. november 17.
BFL XIV.89 166. Ivt. sz

ilagy célok, a nemes érzelmek”i0 tiszteletével találkozunk. Az ezen szemléletet, illet
ve érzésvilágot felmutató „ .. .polgár a praktikus élet hasznot hajtó foglalkozásai ” 
közepette mintegy kiemelkedik a partikularitásból, fennköltséget merít „...a földi 
salak képezte zűrzavaros por ködéből, az anyagiak után való, testet, lelket e lf ásító fu t- 
kosás szűk köréből, magasabb, ideális szempontokra irányozza” tekintetét.81 A szem
léleti és érzelmi alapként kezelt, effajta naiv avagy álnaiv idealizmus bázisán a szél-
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sőséges önérvényesítés korszakjellemzőnek felfogott különféle megnyilvánulási for
mái persze kemény morális kritika tárgyai lesznek. Ám az önzés különféle alakzatai
nak elítélése nem tértől és időtől elszakított módon történik, hanem a szintén ideális
ként felfogott, úgymond divatjamúlt, „tegnap még érvényes volt” szikár, puritán pol
gárerények szemléleti bázisán. A visszavonult, szerény, igénytelen, rezignált, ám szi
lárd erkölcsű személyiséget nem csábítja, nem vonzza semmiféle hiúság, ugyanakkor 
nem fárad el egy félszázad munkájában sem, ám elfárad, ha csak tíz percig ünnepük őt.82

Az alacsonyrendű kísértéseknek ellenállni kész, s a hiúság nyűgétől szabadulni 
képes szellem emberének ugyanakkor a világosság, türelem és emberiesség századá
ban a felekezeti torzsalkodásoktól is mentnek kell lennie, aki „..zz jog mezején ... az 
emberiség egyéni méltóságát tekinti, ennek igényeit méltányolja, jogait őrzi, elnyo
matását siratja ” .83 Ám az általános emberi értékekre vonatkozó törvényeknek és igé
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nyéknek ki kell egészülniük a polgári-nemzeti gondolat eszmeiségével is. Gerlóczy 
Károly felfogásában ezen érzések és gondolatok érvénye és jelentősége csaknem az 
előzőével azonos. „Az alkotmányunkat, független létünket fenyegető önkény minden 
válfaja ellen való küzdésnek ... csíráját a gyermekkorban kell keresnünk” -  vallja, 
történelmi tapasztalatokra utalva, de a gondolatkör egyfajta átfogó, afféle „fejlődés
lélektani értelmezését” is adva.84

Jóllehet a dualista korszak politikusaival kapcsolatosan sokáig élt a feudális örök
séget ápolgató, a viszonyokat merev társadalmi hierarchiába szervező, megcsontoso
dott reakciós figurája, ám az alpolgármester gondolkodásmódjában bőségesen aka
dunk ezen képlettel ellentétes értékelemekre. „Szerényen lépett a világba s a munká
ban keresett címet... nem született nemes címerű szülőktől, de ily címernek vetélked
tek az ő  barátságáért; nem ringatták bársonyban, de a daróc alatt áldott jó  szív növe
kedett naggyá”85 -  zengi Gerlóczy a fővárosi társadalom középső, vagy inkább alsóbb 
rétegeiről közkézen forgó ideálképet, s tesz tanúságot ennek általa való elfogadtottsá- 
gáról.

AZ ALPOLGÁRMESTER A TÁRSADALOM HÓNA ALÁ NYÚL

A főváros törvényhatósága főként bürokratizmusa és belterjessége okán volt időnként 
éles kritika tárgya. „Önök teljesen lejáratják a polgári elemnek önkormányzati képes
ségébe vetett hitét és megingatják a fővárosi közönségnek bizalmát az önkormányza
ti intézményekbe” -  harsogta a már idézett Neményi Ambrus.86 A vád legalábbis az 
alpolgármester vonatkozásában mindenképpen igazságtalan volt, mivel Gerlóczy 
maga is azok közé tartozott, akik a törvényhatósági bizottságot már csak sokrétű tár
sadalmi összetételénél fogva is, szerves közösségi alakulatnak tekintették. Hiszen 
voltaképpen „...kik vannak leginkább hivatva, és pedig legelső sorban arra, hogy a 
társadalmat befolyásolják, mozgásba hozzák, benne a jótékonyság iránti érzéket 
ébren tartsák: nem-e azok, akik a polgártársaik bizalma folytán a főváros összes ügye
inek intézésére hivatvák?” -  tette fel egy ízben a szónoki kérdést.87

Más oldalról persze maga is tisztában volt az önkormányzati mozgástér szűkössé
gével, ezért hivatali pozícióját a társadalmi cselekvőkészség kibontakoztatására igye
kezett felhasználni. Noha a weberi értelemben vett hivatali karizma folytán, hitt a 
hivatali intézményrendszer társadalmi hasznosságában, s azt összességében hatékony 
eszköznek tekintette a pozitív folyamatok kibontakoztatására, annak korlátáival is 
tisztában volt, s a társadalmi erők „bureaucraticus formák békái nélküli” érvénye
süléséért szállt síkra.88

A társadalmi folyamatokat közvetlenül befolyásolni igyekvő tevékenysége a 
közoktatásügyi és közművelődési területen érvényesült legintenzívebb formában. A 
korszak kezdetén hangsúlyos hatósági iskolalétesítési politikát a magyarosítás 
előmozdítását célzó társadalmi mozgalom egészítette ki, amelynek -  az Országos 
Magyar Iskolaegyesület elnöki tisztét töltve be -  az alpolgármester volt a fő szellemi 
és szervezési irányítója. Gerlóczy Károlynak -  az egykori városi hatalom egyik repre
zentánsának -  ebben a szerepben tett megnyilatkozásai a társadalom irányában tanú
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sított viszonyulási, magatartási lehetőségeket érzékeltetik. Ezen megnyilatkozások
nak nem is annyira a tartalmi vonatkozásai érdekesek (a magyar nyelv uralkodóvá 
tételének előmozdításáról volt szó természetesen), hanem az általa szorgalmazott esz
köztár és viszonyulás. Nem kerülheti el figyelmünket, hogy Gerlóczy erőteljes hiva
talnoki vénája mellett érzékeny és körültekintő módon volt képes szemlélni a társa
dalmi folyamatokat, jelenségeket is. A kívánt cél -  a rohamos magyarosodás -  eléré
séhez is az adott társadalmi feltételek, szokások és igények felől közelített, s miköz
ben például az egyesületi tagokat a közvetlen személyes érintkezés útján való csele
kvésre buzdította, óva intett ugyanakkor -  érvényesítve a liberális alapelvet -  a pri
vát szféra megsértésétől („...az egyesület, mint ilyen, az egyesek házi körébe és szo
bája négy falai közé nem tolakodhatik...”).89 Hansúlyozta továbbá, hogy a nemzeti 
célokat a nem magyar ajkú honpolgárok jogainak tiszteletben tartásával, ám mégis 
aktív társadalmi ráhatás útján kívánatos az egyesületnek elérnie.

Ezen a ponton szükséges utalnunk arra a korszakjellemző sajátosságra, miszerint 
a közszereplők az adott tevékenység szervezeti hátterének jogi alapjait jobbára mel
lékes körülménynek tekintették. A magyarságvédő akciók során például senki sem til
takozott amiatt, hogy az egyleti elnök amúgy az alpolgármesteri pozíciót is betöltöt
te. Az ekként egymásba úsztatott szerepkörök fokozhatták a cselekvés hatékonyságát, 
s egyfajta visszahatásként még a fővárosi önkormányzat presztízsének sem ártottak. 
Ebből a szempontból nyilván nem volt mellékes, hogy az iskolaegyleti „civil” kezde
ményezés élén (amelynek keretében a Fővárosi Pincér Egylettől a MÁV igazgatósá
gán keresztül, az ország főpapjain át a vendéglősök ipartársulatáig minden érintettet 
megkerestek a magyar nyelv alkalmazása érdekében) éppenséggel a nagyhatalmú 
alpolgármester állott...90

A hiperaktív91 alpolgármesternek amúgy a hatalmi arrogancia bizonyosan hiány
zott a jellemrajzából, s bár fontos volt számára a presztízs, a felsőbb körök mellett a 
társadalom szélesebb rétegeitől származó visszajelzéseknek is nagy jelentőséget 
tulajdonított. Erre utalnak a magánlevéltárában gondosan összegyűjtött legkülönfé
lébb egyletek, körök, klubok hozzá intézett tiszteleti megnyilvánulásai. „Mindegyikre 
megmondhatom, hogy miért kaptam. Nem úgy jártam ki azokat, hanem önként, köz
ügyben tett szolgálataimért adták” -  jegyezte meg önérzetesen.92

Közelebbről véve szemügyre a hozzá intézett, elvileg nem hivatalos szervektől 
érkezett megkereséseket, a civil jelleg, s az alpolgármesterrel szemben támasztott tár
sadalmi szerepigény avagy szereplehetőségek szempontjából két nagy csoport 
különíthető el. Az egyiket -  a fentebb mondottakkal egyezően - ,  hogy úgy mondjuk 
a „civilnek álcázott” hivatalos Magyarország, illetve főváros -  valójában szakmai 
szervezetei alkotják. Döntően a közművelődésügy és a közegészségügy esetében 
találkozunk olyan befolyásos szervezetekkel, amelyek ugyan egyleti keretek között, 
ám sok esetben alapvető szakmai jellegű tevékenységet láttak el. Működésükhöz fon
tos hozzájárulást jelentett a helyhatóság anyagi támogatásán túlmenően a kompetens, 
a terület jogi és igazgatási, szervezeti vonatkozásait jól ismerő önkormányzati szak
ember tapasztalata.

Ezek körében említhető például a br. Podmaniczky Frigyes elnökletével tevékeny
kedő, az Operaház létesítésére alakult különbizottmány; a különféle köztéri szobrok
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Dr. Grosz Sándor elnök és Csillag M á é  titkár, 
a Fővárosi Szegény gyermekkert Egylet nevében öccse, Gerlóczy Gyula elhunyta alkalmáéról 

részvétét nyilvánítja. 1893. december 19.
BFLXIV.89 345. Ivt.sz.
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(Arany, Deák, Eötvös, Petőfi, Széchenyi) és síremlékek állításának országos bizottsá
gai; az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat; a Magyarországi Közművelődési 
Egylet; avagy a közegészségügy vonatkozásában mindenek előtt az igen fontos szak
mai fórumként funkcionáló Magyar Orvosok és Természetvizsgálók rendszeres nagy
gyűlései; a miniszter tanácsadó szerveként tevékenykedő Országos Közegészségügyi 
Egyesület; a Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület; a Vakokat Gyámolító Országos 
Egyesület, s a sort még folytathatnánk. Gerlóczy ezen szakmai szervezetekben, illet
ve az ezek által rendezett összejöveteleken - ,  amelyek némelykor alkalmi jellegűek 
voltak -  sokszor alapvető jelentőségű szervező munkát végzett, mint például az emlí
tett szoborbizottságok esetében.

A különféle szakmai-, jótékonysági- és segélyező-egyletek tisztségviselői termé- 
szetszerűeleg az alpolgármester személyes érdemeire, illetve jó tulajdonságaira hivat
koztak, sokszor a hűbéri időket idéző hangszerelésben. Gerlóczy Károly válaszleve
leiben ezekre részint a kötelező szerénységet, részint a másfajta mentális beállítódá
sát tükröző módon reagált. Az adott egyesületet valamilyen formában támogató tevé
kenységét többnyire a hivatali állásából fakadó egyszerű kötelességteljesítésként 
fogta fel.93 Az e téren kifejtett tevékenységének a nemzeti-polgári fejlődés előmozdí
tása tekintetében fokozott jelentőséget tulajdonított. A civilizációs előrehaladást min
dennél előbbre valónak tekintő, azt átfogó nemzeti érdekű ügyként felfogó szemlélet- 
módot tükrözi, hogy ebben a dimenzióban értelmezte, s tartotta „hazafiúi kötelessé
gének” részt venni olyan másodlagos jelentőségű testület munkájában is akár, mint 
amilyen az Iparművészeti Múzeum lakberendezési tárlatának szervezésére alakított 
bizottság volt.94

Jól érzékelhető a közhivatali pozíciónak szolgálat-éthosszal átitatott volta például 
a Kőbányai Nép- és Iskolai Könyvtár Egyesület átal tiszteleti taggá történt választá
sa alkalmával küldött válaszában is. Persze Gerlóczy hivatali stílusa is tele volt haza
fias pátosszal és formalizmussal, éppen ezért beszédes, hogy az említett válaszfogal
mazványban ugyanakkor az „elodázhatatlan hazafiúi kötelességem” fordulatot „köte
lességszerű feladatom”-ra módosította. A polgári kötelességteljesítés normatív igé
nyét pedig alig burkolt társadalomkritikaként, csaknem ironizáló formában is megfo
galmazta: „ .. .valóban nagy elismerés és kitüntetés ez, egy minden honpolgártól jogo
san elvárható oly kötelesség teljesítéséért, melynek elmulasztása -  a mi sajátos vi
szonyaink között méltó megrovást érdemelne” -  olvashatjuk a köszönőlevélben.95

A korabeli önkormányzat nemigen volt vádolható túlhajtott szegénypolitikával. A 
főváros második számú tisztviselőjének ezért hangsúlyoznia kellett a társadalmi szer
vezetek ilyen irányú tevékenységének fontosságát. A „.. szegény sorsú egyéneket biz
tos életpályára kiművelő'” Nemzeti Zenede támogatásával kapcsolatosan Gerlóczy 
ezért szólt tiszteleti taggá választása alkalmából a polgártársak bizalmából közhiva
talt viselővel szemben fokozottan támasztható kötelezettségvállalás igényéről.96

A jeles várospolitikus önálló civil társadalmi kezdeményezéseket támogató viszo
nyulása ugyanakkor jó szervezőképessége mellett kritikus énjét is előtérbe állította, 
amint az például a Tisza Kálmánné védnöksége alatt tevékenykedő Jó Szív Egyesület 
rendezvényének kudarca esetében is megfigyelhető. A jeles szervezet 1888. augusz
tus 20-án a Városligetben népünnepélyt tartott, amelyen Ódry Lehelnek A jó  és rossz
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szív harca című naiv és dilettáns némajátékát mutatták be. A monstre produkció 
annak rendje és módja szerint megbukott. Az okokat boncolgatva az alpolgármester 
alkalmat talált arra, hogy felfedje a városi hatóság és a civil kezdeményezések kap
csolatára vonatkozó nézeteit. Ennek lényege szerint a hatékony társadalmi cselekvés, 
a társadalmi gondoskodás megszervezése is csupán a várospolitika közbenjöttével, a 
hivatal, s főként a cselekvőkész városi képviselők közreműködése útján volt csupán 
-  legalábbis szerinte -  elképzelhető.97

„ROSSZ AZ ÉN KONDI] 1TL1STÁM"

1897-ben történt nyugalomba vonulását, a városi községpolitikából való kiszorulását 
a Budapesti Hírlapnak adott interjúban részint politikai, részint várospolitikai-szemé
lyi okokkal magyarázta.

Jóllehet Kamermayer 1896-ban történt visszavonulását követően indult a polgár
mester-választáson, de a még nála is agilisebb Márkus Józseffel szemben alul maradt. 
Nyilvánvalóvá vált számára, hogy akár korábbi politikai jellegű szerepvállalásai, akár 
az intenzívebb várospolitikát igénylő irányzat jelentkezése folytán, de az ő ideje, „a 
három Károly ok kora” leáldozóban van. Rezignált megjegyzései annak az embernek 
a keserűségét tükrözték, aki bár mindent megtett a rá bízott feladatok teljesítése érde
kében, de aki fölött mégis eljárt az idő. „A főpolgármester tisztét még el tudnám 
végezni, de arról sem lehet szó. Rossz az én konduitlistám” -  hivatkozott nemzeti irá
nyultságú elkötelezettségére, s annak következményeire... A valós ok azonban a vá
rospolitika előző években végmenet iránymódosulásában rejlett. „Kényszeríteni 
akartak, hogy a klikkhez csatlakozzam, de nem vitt rá a lelkem. Meg fogja látni, 
öcsém, hogyan kerekedik majd felül a klikk-uralom, hogyan fogja kormányozni a 
fővárost. Nem akarok a részese lenni. Pihenni megyek” -  regisztrálta a jelenségeket.'“

Nem mondhatni, hogy Márkus Józseffel és Halmos Jánossal új korszak kezdődött, 
de Gerlóczy Károly 1897. december 1-jén történt nyugalomba vonulásával, majd 
1900. augusztus 25-én bekövetkezett halálával egy régi kétségkívül véget ért.
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S U M M A R Y

Deputy-mayor Károly Gerlóczy was a key-figure at the time of the unification and the subsequent 
period. He was the third most important person beside the lord mayor and the mayor, charged to dea
ling with and controlling among other issues the public works, public health, culture and military 
services ofthecity. Gerlóczy formulatedhis demands on the horizon of the metropolis-concept sub
ordinating his primer urban experiments similar to his other col leagues. His activity was charucte- 
rizedby vitality, extensive scope, equitableness, andstrong national feeling. Although beginning 
his career in neoabsolutistic period at the 1850’s, he achieved rapid advancement on account of his 
delicate sense to the bureaucratic demands. He was elected for city clerk in 1867, at the constitutio
nal period, than having important role at the works of the unification process he got the post ol the 
deputy-mayor first in 1873, and subsequently three times (1879,1885, 1891). As a popular and ver
satil alderman of the capital, had a certain transmitting position between the official city and the 
general public.

Beside Gerlóczy’s embellishing attitude, his human-ecological aspirations were obvious as 
well. He was dealing with as carefully the epidemical issues as school matters. His intermediate role 
in the political spheres was obvious at such event as Lajos Kossuth’s funeral. The principal attitu
de was to serve the King meanwhile did not denial the strong sentiments attached to the tradition of 
1848/49. As for having a strong sensibility and talent to the modern demands of the time, his per
sonality and his virtues can be characterized on the other side, by a rather old types of civic virtu
es. His multiple contacts with the society ofthecity was reflected by the many dozens of documents 
on honorary references written mostly by associations have been remained in his personal posses
sion. The essay on the whole is a tribute to the most characteristic figure of the high-ranking offi
cials of the Capital city of the dualist period.
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