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A GERLÓCZY CSALÁD I. RÉSZ
GERLÓCZY GEDEON ÉS FELMENŐI

Az, hogy ma egyáltalán vitatkozhatunk arról, hol kellene elhelyezni a nagy nemzeti festőidol,  

Csontváry Kosztka Tivadar képeit, egyvalakinek köszönhető: Gerlóczy Gedeonnak, aki megmentet-

te őket attól a sorstól, hogy fuvaroskocsik ponyvájaként végezzék. Nézzük, Gerlóczy Gedeon milyen 

családból jött: milyen háttér tette képessé arra, hogy méltatlan körülmények között is felismerje  

a festői, sőt a nemzeti értéket, hiszen nyilván erről volt meggyőződve, ha egész életében minden 

erejével igyekezett megőrizni őket, gondoskodni méltó elhelyezésükről és közkinccsé tételükről. 

Sorozatunk a Gerlóczy család történetét tekinti át egészen napjainkig ívelően. Az első részben  

egy családtag, a kulturális örökségkutató Gerlóczy Gábor családtörténetéből közlünk részleteket.

Gerlóczy Gedeon, a  századforduló leg-
haladóbb felfogású orvosai közé tartozó  
Gerlóczy Zsigmond (1863–1937) három 
gyermeke (Edit, Géza, Gedeon) közül 
a  legfiatalabb, 1895-ben született Buda-
pesten. Édesanyja, Fodor Margit 1897-
ben, huszonnyolc éves korában meghalt, 
a  kis Gedeon ekkor mindössze kétéves 
volt. „Fodor ópapa, hogy anyám szerete-
tét és hiányát pótolja, feleségével együtt 
mellénk költözött. Különösen boldog 
időket töltöttem nála, mikor testvéreim 
gyermekbetegségekben feküdtek: ez alatt 
az idő alatt egészen náluk laktam, és az ő 
dolgozószobájában, a  sezlonon ágyaztak 
nekem. Felejthetetlenek azok a  csodála-
tos mesék, amiket tátott szájjal hallgat-
tam.”1 Négyéves korában anyai nagyap-
ja, Fodor József néha magával vitte az 
egyetemre is, ahol ő etethette a  kísérle-

ti állatokat. Nagyapjával való kapcsola-
ta egész életére kiható mély érzelmi kötő-
dést jelentett számára. Szeretett nagyap-
ja, a számára legnagyobb biztonságot adó 
személy 1901-ben, viszonylag fiatalon, öt-
vennyolc éves korában meghalt, halálával 
újabb gyász feldolgozása hárult a hatéves 
gyermekre. Korai, meghatározó, életpá-
lyájára is kiható élményeiről önéletrajzá-
ból idézve tudom a  legpontosabb képet 
adni: „Atyai nagyatyámnak, Gerlóczy 
Károlynak már több emléke maradt fenn 
bennem: minden vasárnap a Műcsarnok-
ban, a  hátsó, nagy félkörű teremben lát-
ta vendégül az egész családot, és mi gye-
rekek kissé untuk a felnőtteket, és uzson-
na után nekiindultunk a kiállítás festmé-
nyeinek és szobrainak megtekintésére.” 
Itt kezdődött érdeklődése a  képzőművé-
szetek iránt.

Gerlóczy Gedeon (1895 –1975)
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Az elemi iskola elvégzése után az 1875-
ben nyolcosztályos gimnáziummá ala-
kult, Reáltanoda utcai Eötvös József Reál-
iskolában érettségizett 1913-ban.2 A csalá-
di hagyományoktól, az orvosi és a jogászi  
pályától nagymértékben eltérő, művé-
szi tehetségének kibontakozását lehető-
vé tévő építészi pályát választotta. Fodor 
nagypapa, ahogy ő nevezte, Ópapa, min-
den unokájára részvényeket hagyott ab-
ból a  célból, hogy Angliában végezzék 
el az egyetemet. Sajnos ennek a  tervnek 
a  kivitelezését az első világháború lehe-
tetlenné tette. Így Gerlóczy Gedeon be-
iratkozott a Magyar Királyi József Nádor 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem Építészmérnöki Karára. A háborús  
körülmények ellenére 1917-ben meg-
szerezte építészmérnöki oklevelét, és 
ugyanekkor elnyerte a  Cziegler Győző, 
nagy hírű egyetemi tanár tiszteletére lét-
rehozott alapítvány pályázatának első dí-
ját.3 1917–19 között Hültl Dezső volt az 
Építészeti Kar dékánja, 1930–32 között 
pedig az egyetem rektora.4  Hültl Dezső 
személyisége és szakmai tudása nagy ha-
tással volt Gedeonra, szinte atyai barát-
ságban voltak egymással. Hültl hallgatói-
hoz való viszonyát a meleg közvetlenség 
jellemezte, és magas szintű előadásaival 
megkülönböztetett tekintélyt és tisztele-
tet tudott maga körül kialakítani. 1917-
ben a  háborús események megakasztot-
ták az ország és Budapest addigi fejlődé-
sét, nemigen volt építészeti tevékenység 
akkoriban, még Hültl Dezső építészpro-
fesszor irodájában sem. Így a  professzor 
tanácsára Gerlóczy Gedeon Münchenbe 
utazott, és beiratkozott a  Bauhaus funk-
cionalista szemléletének előfutáraként 
működő Politechnikumba.5 1919 októbe-
rében tért vissza ismét Budapestre, ahol 
erősen megváltozott viszonyokat és poli-
tikai teret talált. 

Amikor Gerlóczy Gedeon hazatért Ma-
gyarországra, már elmúlt huszonnégy éves. 
Édesapja figyelmeztette, hogy taníttatására 
szánt részvényei kezdenek elértéktelenedni, 
ideje lenne befektetni őket. Ekkor már is-
mét Hültl professzor irodájában dolgozott, 
és megfordult a fejében, hogy önálló irodát 
kellene nyitnia. Barátaival egy októberi es-
tén a budapesti Fehérvári úti Szatyor bárba 
igyekeztek jazz muzsikát hallgatni, és a bár-
nak is helyet adó Hadik-palota kapuján egy 

Budapest V. kerület, Galamb u. 3., Gerlóczy Glória a Gerlóczy-lakásban, a falon 
Csontváry Kosztka Tivadar festménye, a Magányos cédrus (1907), 1975

Budapest V. kerület, Galamb u. 3., Gerlóczy Gedeon építész lakása, Csontváry Kosztka Tivadar 
festményeivel: Jajcei vízesés (1903) és Jajcei villanyerőmű éjjel (1903), 1975

Budapest V. kerület, Galamb u. 3., Gerlóczy Gedeon építész lakása, Csontváry Kosztka Tivadar 
festményeivel: Vihar a Hortobágyon (1903) és Sétalovaglás a tengerparton (1909), 1975
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„Műterem kiadó” szövegű falragaszra lett 
figyelmes. Szólt társainak, hogy mindjárt 
jön, csak megnézi a lakást. Ekkor még nem 
tudta, hogy ezzel a lépésével és az azt köve-
tő ötvenhat éven keresztül tartó, fáradha-
tatlan munkásságával örökre beírta magát 
a magyar művészet történetébe. A kíváncsi 
fiatalember megnézte a  lakást, ahol azon-
nal kiderült, hogy a Gerlóczy családdal tá-
voli rokonságban álló Kosztka család tagjai  
egy alig pár hónapja meghalt idős festőmű-
vész rokonuk műtermét lomtalanították. 
Az idős Kosztka Antal Gerlóczy Gedeon  
kérdésére válaszolva jelezte, hogy a  lakást 
már kiadták, és a  műteremben találha-
tó festményeket árverés útján fogják érté-
kesíteni. A szót egy fiatal festőművész ro-
kon vitte, aki ismételten hangoztatta, hogy 
a festmények, rajzok művészi értékkel nem 
bírnak, de mivel kitűnő minőségű belga 
vászonra vannak festve, komoly értéket je-
lentenek. 

Gedeon aznap a  házmestertől meg-
vásárolta a  kidobásra ítélt kéziratokat, és 
másnap a  tőzsdén értékesítette Közúti 
Vasút- és Athenaeum-részvényeit, ahol 
húszezer svájci frankot sikerült kapnia 
értük. A tekintélyes összeggel az árverés 
napján a műterembe ment. A szénrajzokat 
és a kisebb méretű festményeket viszony-

lag olcsón meg tudta vásárolni, ám az óri-
ási vásznaknál a szép számmal megjelent 
fuvarosok is akcióba lendültek. A fuvaro-
sok a nagy méretű képeket a kocsikat leta-
karó ponyvaként akarták használni. Tett-
legességre is sor került, azt hitték, hogy 
Gedeon csak az árakat akarja felverni, ám 
végül a fiatal építész a hagyaték valameny-
nyi darabját meg tudta vásárolni, így az 
életmű mindazon része hozzá került, me-
lyet Csontváry egykor saját kiállításain 
a közönség elé tárt.7

Gerlóczy Gedeon saját építészi karri-
erje felépítése mellett egész életét Csont-
váry elismertetésének és méltó helyre 
emelésének szentelte. Megértette saját 
küldetése jelentőségét is, és fáradhatat-
lanul munkálkodott Csontváry hagya-
tékának gondozásán. Sokan támogatták 
törekvéseit, művészettörténészekkel,  
múzeumi szakemberekkel együttmű-
ködve kezdték el a  téma tudományos 
feldolgozását. Sokszor kellett a  művek 
érdekében küzdenie, vitába szállnia  
intézményekkel, nem ritkán jogi úton 
is. Csontváry művei még rendkívüli 
gondoskodása ellenére is sokszor vég-
veszélyben voltak, a  szakszerűtlen táro-
lásból, szállításból, restaurálásból faka-
dóan. Kijutott a  képeknek a  szándékos 
rongálásból és a  háború pusztításából  
is. A háború idején nagy méretű képe-
it a Szépművészeti Múzeum pincéjében  
helyezte el. A háború végén, a  Képző-
művészeti Főiskola építészettörténet 
professzoraként tanítványaival, válluk-
ra véve a  nagy méretű vásznakat, örö-
mükben, hogy nem semmisültek meg, 
diadalmenetben vitték át az Andrássy 
úton a  múzeumból a  főiskolára.8 Fá-
radozásai eredményeként Pécs váro-
sának és múzeumi szakembereinek és 
Aczél György segítségének köszönhető-
en 1973-ban megnyílt a Janus Pannoni-
us Múzeum Csontváry Kosztka Tivadar 
képeit bemutató állandó kiállítása.

Hubay Miklós író Cédrusok árveré-
sen című, 1968-ban, a  Mafilmben ké-
szült filmnovellájában emlékezett meg 
Gerlóczy Gedeonról, nyomról nyomra 
követve a  csatát, amelyet a  fiatalember 
vívott a képek megmentéséért.9

Építészi karrierjét a  Csontváry-képek 
megvásárlásával egy időben kezdte. 1920-
ban a  huszonöt éves fiatal építész meg-
nősült, feleségül vette az igen jómódú He-
vesy Bischitz Saroltát (1897–1985), aki-
től 1924-ben egy lánya született, Glória.  

AZ APAI NAGYAPA – Gerlóczy Károly
(1835–1900) A Pesti Egyetem bölcsészeti karának jogi 
fakultásán jogot és államtudományt hallgatott, majd 
közigazgatási pályára lépett és nem mindennapi karri-
ert futott be a Városházán. 1871-ben aktívan részt vett a 
főváros egyesítéséről készített törvényjavaslat tárgyalá-
sain. Az 1872-ben egyesített Budapest arculatának kiala-
kításában jelentős szerep jutott neki is. 1873-ban elsöprő 
többséggel választották az egyesített Budapest első alpol-
gármesterévé, mely tisztséget 24 éven át töltötte be. Erre 
az időszakra esik mindaz a városfejlesztés, amelyeket a 
millenniumi évfordulót megelőzően a fővárosban meg-
indítottak. Elkezdődött Budapest világvárossá alakítása, 
a legendás „három Károly”, Ráth Károly főpolgármester, 
Kammermayer Károly polgármester és Gerlóczy mint al-
polgármester irányításával. Feleségétől, Barkassy Amáli-
ától nyolc gyermeke született.*

* Markó László (szerk.): Új magyar életrajzi lexikon II. kötet. Magyar 
Könyvklub Kiadó, Budapest, 2001. 719. o.

„A falakon érdekes, egy-
mást marcangoló ma-
dárképek lógtak, a gyér 
világításnál is lenyűgöző, 
félelmetes hatásuk volt. 
Nézegetés közben az 
egyik hengert véletlenül 
megrúgtam, és abból  
a Magányos cédrus bon-
takozott ki. Ez a festmény 
olyan döbbenetes erővel 
hatott rám, hogy gondo-
latokba merülve tépelőd-
tem megmentésének le-
hetőségén.”6

Gerlóczy Károly (1835–1900) az egyesített Budapest 
első alpolgármestere
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Gerlóczy Gedeon 1922-ben nyitott önál-
ló tervezőirodát, és hamarosan elismert 
építész lett. A magyarországi funkciona-
lista építészet egyik meghatározó egyéni-
sége, a  modern kórháztervezés nemzet-
közi hírű szakértője volt. Mint az fentebb 
már kiderült, tervezői tevékenysége mel-
lett 1944–50-ig a Magyar Képzőművésze-
ti Főiskola építészettörténet professzora 
volt. Az ötvenes évek elején tanári állásá-
ból felmentették, mellőzték. Nagy nehéz-
ségek árán sikerült elhelyezkednie, 1950–
1962-ig a  ma már fogalommá vált Ipari 
Épülettervező Vállalat, az Iparterv építész 
tervezőjeként dolgozott. 1962-ben az Or-
vostudományi Egyetem Nagyvárad téri 
központi épületének tervpályázatán I. dí-
jat nyert.10 1962-ben, hatvanhét éves korá-
ban nyugalomba vonult, építészeti mun-
kásságát befejezte, ettől kezdve élete végéig  
kizárólag a  Csontváry-életművel foglal-
kozott. 1975-ben halt meg Budapesten. 
Szakírói tevékenységéből négy nyom-
tatásban megjelent munkája ismeretes.  
1990-ben a  Művelődési és Közoktatá-
si Minisztérium Rehabilitációs Bizottsá-
ga posztumusz címzetes egyetemi tanári 
címmel ismerte el munkásságát, és 2010-
ben posztumusz Ybl-díjjal tüntették ki.

A cikk részlet Gerlóczy Gábor: 
A Gerlóczy család története, a család 
kiemelkedő személyiségei alapján 
(1845–1945) című írásából.

• • •

1 Németh Lajos (szerk.): Csontváry-emlékkönyv. 
Válogatás Csontváry Kosztka Tivadar  
írásaiból és a Csontváry-irodalomból. Corvina 
Kiadó, Budapest, 1976. 291. o.
2 http://ejg.hu/iskolatortenet/a-nyolcosztalyos- 
realiskola/ 2014. 09. 21. 16.12.
3 Csiffáry Gabriella (szerk.): Magyar képzőmű-
vészek önéletrajzai. Palatinus Kiadó, Budapest, 
2002. 488. o.
4 http://budapest100.hu/epiteszek/hultl_
deso23.html?pageid=211 2014. 09. 22. 15. 46. 
5 E. H. Gombrich: A művészet története.  
Gondolat Kiadó, Budapest, 1974. 456–457. o.
6 Németh Lajos (szerk.): Csontváry-emlékkönyv. 
Válogatás Csontváry Kosztka Tivadar  
írásaiból és a Csontváry-irodalomból. Corvina 
Kiadó, Budapest, 1976. 294–295. o.
7 Molnos Péter: Csontváry. Legendák  
fogságában. Népszabadság Könyvek, Budapest, 
2009. 169. o.
8 Molnos Péter: Csontváry. Legendák  
fogságában. Népszabadság Könyvek,  
Budapest, 2009. 176. o.
9 http://napkut.hu/naput_2003/2003_06/093.
htm. 2014.09.25.12.54.
10 Markó László (szerk.) Új magyar  
életrajzi lexikon. Magyar Könyvklub,  
Budapest, 2001. 991. o.

AZ ANYAI NAGYAPA
– Fodor József
(1843–1901) Nemzetközileg elismert 
higiénikus, „közegészségünk első 
apostola”. A pesti és a bécsi egyetemen 
tanult. 1874-től a budapesti egyetemen 
a közegészségtan professzora és a Hi-
giéniai Intézet igazgatója volt. 1888–92 
között az Orvostudományi Kar dé-
kánja, majd 1894–95-ben az Orvostu-
dományi Egyetem rektora és a camb-
ridge-i egyetem tiszteletbeli doktora 
lett. Nemzetközi viszonylatban is je-
lentős tudósnak számított a közegész-
ségtan tudományának egyik megalapí-
tójaként, itthon pedig a közegészség-
tan hazai megteremtőjét tisztelhetjük 
benne. A világon elsőként vetette fel 
egy országos közegészségügyi és jár-
ványügyi intézményhálózat létrehozá-
sának szükségességét. A vér bakteroid 
hatásának egyik felfedezőjeként No-
bel-díjra jelölték. Emlékére alapították 
a közegészségügyben kiemelkedő tu-
dományos munkát végző orvosok el-
ismerésére a Fodor József-emlékérmet. 

AZ APA 
– Gerlóczy Zsigmond  
(1863–1937) A családi hagyományo-
kat megszakítva az orvosi hivatást vá-
lasztotta, és orvosként jelentős szak-
mai sikereket ért el. Ő szervezte meg 
Magyarországon a járványos betegek 
korszerű kórházi ellátását és kezelését. 
Gerlóczy Zsigmond a századforduló 
leghaladóbb felfogású orvosai közé tar-
tozott. 1894-ben a fertőző betegek Szent 
László Kórházának igazgatója, 1927-től 
1930-ig a Székesfővárosi Közkórházak 
központi igazgatója volt. Kiterjedt tudo-
mányos működése mellett részt vett az 
orvosi közéletben is, mint a demokrati-
kus-szabadelvű orvosok egyik vezetője. 
1927-ben az Országos Orvosszövetség 
Gerlóczy Zsigmondot választotta meg 
arra, hogy az orvosokat képviselje a Fel-
sőházban.

A Fiumei úti OTI Baleseti Kórház 
(Körmendy Nándorral), 1936–39
(Forrás: Pest építészete a két világháború között. 
Szerk. Ferkai András. Pipacs Könyvek, 2001)

A nemzetközi kórházépítészetben is kiemelkedő szakte-
kintélynek számító Gerlóczy Gedeont még funkcionalis-
ta épületei tervezésében is inspirálta Csontváry festészete, 
ahogy arról barátjának, Lehel Ferencnek írt levele tanús-
kodik. „1936-ban nyertem meg a Koltóy-baleseti kórház ter-
vpályázatát / a Kerepesi úti temetővel szemben / az OTI-nak 
építettem. Csontváry magányos cédrusának selymes zöld hát-
terének színében készített zománcos pyrogránittal festettem 
és csak rozsdamentes acél és nagy üveg felületek voltak rajta.” 
(Gerlóczy Gedeon levele Lehel Ferencnek, Budapest, 1966. 
február 2.) 

A Cikk megszületését
a B.Braun támogatta


