
MERÉNYI-METZGER GÁBOR

A „rulettkirály” születése és halála 
Avagy Gály Lajos anyakönyvi bejegyzései

Gály Lajos1 a 19–20. századi magyar szerencsejáték-történet egyik legismertebb alakja volt. 
A budapesti, majd a monte-carlói, párizsi, nizzai, velencei és oostendei kaszinóknak, játék-
barlangoknak Q volt minden idQk egyik legnagyobb szabású és legszerencsésebb kez_ ha-
zárdjátékosa. Nevét csak „rulettkirály”-ként emlegették, mely elnevezés leginkább a neves 
újságíró és novellista, Kellér Andor (1903–1963)2 Gályról írt és elQször 1936-ban – „Gály 
Lajos életregénye” alcímmel – megjelent kisregényével vonult be a magyar köztudatba.3

Gály Lajos születésének adatai azonban eddig ismeretlenek voltak a számunkra. Még 
Kellér Andor – aki alapos kutató módjára hQse életének szinte minden egyes mozzanatát 
megpróbálta kinyomozni regénye számára – sem tudta kideríteni, hogy tulajdonképpen 
hol és mikor látta meg a napvilágot a „rulettkirály”.

Az alábbiakban ezt a hiányosságot pótolandó, valamint a halálának az idejét 
pontosítandó szeretnénk közreadni a „rulettkirály” születési – pontosabban keresztelési, 
mivel csak az 1894. évi XXXIII. törvénycikk életbelépte után, azaz 1895. október 1-je 
óta beszélhetünk polgári anyakönyvvezetésrQl és így születési matrikulákról – és halotti 
anyakönyvi bejegyzéseinek az adatait.

Gály Lajos születése
Kellér Andor semmit nem közöl Gály Lajos születésérQl. Regényében nem esik szó sem a szü-
letési helyérQl, sem annak idQpontjáról, de még a szüleirQl is csak annyit ír, hogy az édesapja, 
az „öreg Gály, aki gróf Andrássy György kétegyházi birtokán tiszttartóskodott”, késQbb pedig 
„négyezer holdon gazdálkodott.”4 (Itt jegyezném meg, hogy a Békés vármegyei Kétegyháza 
nem az Andrássy, hanem az Almássy grófi család birtokában volt, 4000 hold nagyságú saját 
földbirtokkal rendelkezQ Gály család pedig soha nem létezett Magyarországon.)

A véletlennek köszönhetQen azonban sikerült rátalálnom Gály Lajos születési adataira 
a Budapest-lipótvárosi – 1938 óta Budapest-szentistvánvárosi – római katolikus plébánia 
anyakönyveiben.5 EbbQl pedig kiderült, hogy a „rulettkirály” Pesten, 1847. április 2-án 
látta meg a napvilágot. A keresztelési bejegyzés a következQ adatokat tartalmazza:

A születési dátuma: 1847. április 2.

A keresztelési dátuma: 1847. április 4.

Neve: Lajos Péter János Vincze

Törvényessége: Törvényes

Szülei: Gály Vincze Ur és Herczog Anna asszony

Vallásuk: Római katholikusok

Az apa hivatala: Hétszemélyes Táblai igtató Pesten

A keresztszülők:
Nagyságos Keszlerfy János Ur Kincstári Tanácsos, 
Tekintetes Gály Péter udvari titoknok helyett

A keresztelő pap: Simunchich Ignácz helyi plébános
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Gály Lajos keresztelésére a lipótvárosi római katolikus egyházközség akkori plébániatemplo-
mában került sor. A Zitterbart János által, a 19. század elején épített kis templom a fenti esemény 
után két évvel, 1849-ben, a szabadságharc alatt teljesen tönkrement. A lebontott épület helyén 
1851-ben tették le az új templom alapkövét. A kezdetben Hild József, majd a kupola 1868-as 
beomlása után Ybl Miklós tervei alapján készült templomot 1905-ben szentelték fel. Ez a épület 
ma Budapest egyik legismertebb és legjelentQsebb egyházi m_emléke, a Szent István Bazilika.6

További adalékként szeretném megemlíteni, hogy a szülQk Budán, a krisztinaváro-
si római katolikus plébániatemplomban, 1843. november 6-án házasodtak össze. Az 
errQl az eseményrQl szóló anyakönyvi bejegyzésbQl – többek között – megtudhatjuk, 
hogy a 35 éves, római katolikus vallású, nQtlen vQlegény, „Tekintetes Gály Vincze úr” a 
„Föllebviteli Váltótörvényhivatal” kiadója volt, a 23 éves, római katolikus vallású meny-
asszonyt pedig özvegy „Tekintetes Dietl7 Anna asszony”-nak hívták.8

Gály Lajos halála
A „rulettkirály” haláláról Kellér Andor a következQket írja: „1916 elején megcsendese-
detten, szomorúan élt az »Erzsébet királyné« szálló kis szobájában. Április tizenhatodikán 
reggel felöltözött. Hirtelen elvágódott. Azonnal meghalt.”9

Gály Lajos – ezen szépirodalmi forrás szerint – Budapesten hunyt el, mégpedig az 
Erzsébet Királyné Szállodában, mely akkoriban a IV. kerület Egyetem utca (ma az V. ke-
rület Károlyi utca) 5. szám alatt volt található.10

A fenti adatokból kiindulva tehát átnéztem az akkori IV. kerületi állami anyakönyvek-
nek a – Budapest FQváros Levéltárában található – másodpéldányait, és azokban sikerült 
is megtalálnom a keresett bejegyzést.11 EbbQl pedig kiderült, hogy a halálozási hely va-
lóban az Erzsébet Királyné Szálloda volt, de maga az esemény nem 1916. április 16-án, 
hanem három nappal késQbb, 1916. április 19-én következett be. Gály Lajos halotti anya-
könyvi bejegyzése a következQ adatokat tartalmazza:

Folyószám: 259.

A bejegyzés ideje: 1916. ápr. 23.

Az elhalálozás ideje: 1916. ápr. 19. ismeretlen óra

Az elhalt családi és utóneve, állása (foglalkozása), lakhelye:
Gály Lajos Péter János Vincze
Budapest IV. 
Egyetem u. 5.

Az elhalt vallása: római katholikus

Az elhalt életkora: 69 éves

Az elhalt házastársának családi és utóneve: —

Az elhalt szüleinek családi és utóneve:
néhai Gály Vincze
néhai Herczog Anna

Az elhalálozás helye, ha az elhalálozás nem az elhalt lakásán történt: —

A halál oka: függőér-daganat repedés

Bejelentő:
Hügel Erzsébet sk.
V. Veres Pálné u. 10.

Anyakönyvvezető:
Wéber Kálmán 
anyakönyvezető helyettes
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Kellér Andor írja, hogy a „rulettkirály” már jó pár évvel a halála elQtt vásárolt magának 
Budapesten egy sírhelyet. A „Hivatalos értesítés szerint a Duna balparti köztemetQk igazga-
tósága a 470. számú sírbolt birtokosául a sírbolt-fQkönyvbe bejegyzi Gály Lajost” és – hogy 
ebben a sírban ne egyedül nyugodjon – „megszerzi édesanyja iratait, majd özv. Gály Vincéné 
tetemét felhozatja, és újra eltemetteti a Kerepesi temetQben, a 470. számú sírboltban.”12

Itt jegyzendQ meg, hogy Gály Vincéné, született Herczog Anna földi maradványait nem 
kellett felhozatni Budapestre, mivel nevezett 1876. február 12-én a fQvárosban – 55 éves ko-
rában, szervi szívbántalom következtében – hunyt el.13 Majd, a gyászjelentés szerint a „bol-
dogult hült tetemei f. hó 14-én, délután 3 órakor, fognak az elhunyt lakásáról (Budapest V., 
Erzsébettér 2. sz.) a kerepesi ut mellett fekvQ sírkertbe örök nyugalomra vitetni.”14 (Amúgy 
a férje, Gály Vince „nyug. volt urbéri törvényszéki tanácsos és földbirtokos” egy évvel ko-
rábban, 1875. június 20-án, Pozsony városában távozott az élQk sorából. A temetésére pedig 
ott, a pozsonyi Szent András temetQben, 1875. június 23-án került sor.15)

Az azonban tény, hogy Gály Lajos és az édesanyja valóban ebben a sírboltban alusszák 
örök álmukat. A Fiumei úti Nemzeti Sírkert (régebben Kerepesi temetQ) sírboltkönyvének 
tanúsága szerint ugyanis a temetQ jobb 470. számú sírhelyén az alábbi személyek nyugszanak:

1. Gály Anna – azaz Gály Vincéné, született Herczog Anna – özvegy földbirtokosnQ, 
akit 1876. február 14-én temettek el.

2. Gály Lajos római katolikus vallású, nQtlen, 69 éves, aki a Budapest, IV. kerület Egyetem 
utca 5. szám alatt, 1916. április 19-én hunyt el és akit 1916. április 24-én temettek ide.16

Ennek ellenére a temetQ jobb 470. számú sírhelyén található nagy méret_, márványból 
készített síremléken nem szerepel a „rulettkirály” neve, azon csupán a következQ felirat 
olvasható:

GÁLY VINCÉNÉ
SZÜLETETT

HERCZOG ANNA

SZÜL. 1820. MÁRCIUS 1.
MEGH. 1876. FEBRUÁR 12.
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