
Fél évszázada hunyt el a higiénikus Gerlóczy Zsigmond 
Sokoldalú és jelentékeny munkásságának felidézé

sére a gyászkeretes dátumon kívül más évfordulókat is 
találunk. Például száz évvel ezelőtt szerzett orvosi ok
levelet fővárosi fakultásunk fénykorában (évfolyam
társai voltak: Buday Kálmán, Török Lajos és Temes-
váry Rezső), éppen amikor Fodor József az Egészség 
című folyóiratot életre hívta. Ami azért említésre mél
tó, mert 15 év múltán Gerlóczy került az 1901-ben 
örökre eltávozott Fodor József szerkesztői helyére. Va
lamint nyolcvan évvel ezelőtt, 1907-ben kezdte kiadni 
„Az egészség könyvtára" című népszerűsítő sorozatot, 
1927-ben pedig a székesfővárosi közkórházak közp. 
igazgatója lett. 

Az 1863-ban született Gerlóczy Zsigmond gyer
mekfővel láthatta apja mellett szépen növekvő fővá
rosunk szaporodó közéleti gondjait. A kiegyezés évétől 
Gerlóczy Károly volt Buda-Pest legfőbb középítkezési 
irányítója, majd 1873-tól az egyesült székhely alpol
gármestere. Budapest mai arculatának kialakításában 
múlhatatlan érdemeket szerzett. Mint az építkezési 
szakbizottmány elnöke, irányította közegészségügy te
rén mindazokat a munkálatokat, melyek Fodor József 
elképzeléseit szolgálták; így a vízvezeték- és csatorna
hálózat korszerűsítését, a szemételhordás megoldását, 
továbbá a meglévő kórházak modernizálását, vala
mint az Üllői úti klinikatelep felépítését. Hosszúra 
nyúlna felsorolni a képzőművészetek felkarolásától (a 
„név kötelez" alapon egy másik Gerlóczy nagyértékű 
Csontváry-képeket mentett meg) a közművelődés javí
tásán keresztül Kossuth hamvainak hazahozataláig mi 
mindent köszönhetünk Gerlóczy Károly hazafias ügy
buzgalmának. Ebben a légkörben egész életre szóló 
töltést kapott a szorgalmas diák, aki mint említettük, 
1887-ben szerzett orvosi oklevelet. Két kedvenc pro
fesszora: Fodor József és Korányi Frigyes, tőlük ta
nulta az országra pusztító csapásként nehezedő fertőző 
betegségek járványtanát és klinikumát. Működési bi
zonyítványt jelentő pergamen tekercs mellé még abban 
az esztendőben az egészségtan-tanári és iskolaorvosi 
oklevelet is megszerezte. Három éves higiénikus és gyó
gyító gyakorlat után már a Rókushoz tartozó barakk
kórház I. számú fertőző osztályának rendelő orvosa, 
ahol figyelme elsősorban a hastífuszos megbetegedé
sekre irányult. Az Orvosi Hetilap 1891. évi 22. száma 
első oldalon hozta a „Hasi hagymáz két ritkább esete" 
című dolgozatát, amikor a typhus abdominalis kórké
pét croup-diphteria módosította, sajnos letális kime
netellel. Első írása azonban stílszerűen Fodor József 
lapjában (Egészség, 1888) jelent meg „A fertőtlenítés
ről." Véletlenül Korányi Frigyes balatoni levele után, 
ha ugyan ezt véletlennek lehet nevezni. Tehát egy éves 
diplomával, Fodor lapjában, Korányinak a méltány
talanul mellőzött balatoni üdülők fölötti méltatlanko-
dása után. Nem Gerlóczy Károly fia kapott itt korai 
publicitást, hanem a sokra hivatott, fiatal higiénikus
klinikus. Fertőző csírák elpusztítására legolcsóbb a for
ró lúggal való fertőtlenítés, akár fehérneműről, akár 
árnyékszékről legyen szó. Medikus korunkban tanultuk 
a Korotkov-féle latrinákat, vagyis a széklet azonnali 
el földelését. Mit ajánlott Gerlóczy Zsigmond 1888-ban! 
„Ha száraz földet hintünk az ürülék fölé, ez olcsó és 
egészséges eljárás." Nem plágiumról van szó, az orvo

sok bizonyos alapigazságokat egymástól térben és idő
ben távol egyaránt felismernek. Gerlóczy nevét tehát 
1880-től már jegyezték. így az sem meglepő, ha az 
1891-ben alakult Balneológiai Egyesület tagjai között 
ott találjuk. Ekkor jelent meg a Hankó Vilmossal kö
zösen írt Budapest fürdői és ásványvizei, majd 1893-ban 
a Melyik fürdőre menjünk, milyen vízzel éljünk? című 
könyvük. Ez utóbbit érdemes összehasonlítani Chyzer 
Kornél főorvosnak a nyolc évvel korábban megjelent 
hasonló tárgyú művével. Gerlóczyék ismertetője zseb
könyv méretű és jellegű, ám kétszer akkora terjede
lemben. Chyzer hét oldalt szán a fővárosunk fürdőinek, 
a Gerlóczy—Hankó „duó" ötször annyit. A vegyelemző 
mindkét könyvben Than Károly, ám a különbség a 
kezdő mondatokból kiolvasható. „Fővárosunk ásvány
vizekben és fürdőkben igen gazdag" — írja Chyzer 
Kornél, míg a Gerlóczy—Hankó szerzőpáros szerint: 
„Budapest a világ legnagyobb fürdője, legnagyobb ás
ványvíz telepe, a képzelhető legszebb keretbe foglal
va." Nemes elfogultságukat az idő hitelesítette. Köz
ben egészségtan könyvet írt középiskolai használatra 
(1890, 1893), majd Fodor József halála után a felül
múlhatatlan és feledhetetlen Mester iskolai tankönyvét 
dolgozta át „az új tanítási tervnek megfelelően." Ger
lóczy Zsigmond teljes titulusa ekkor már: „egyetemi 
magántanár, közkórházi főorvos, a Kir. József Mű
egyetemen az építési egészségtan meghívott szaktanára, 
középiskolai egészségtan-tanár és iskolaorvos." Ter
mészetesen a heveny fertőző betegségek kór- és gyógy
tanának tárgyköréből nyert magántanári habilitációt. 

Egy kivételes korábbi munkáját azonban még ki kell 
emelnünk. A magyar medicina máig tartó büszkeségére 
1894-ben fővárosunk volt a VIII* Nemzetközi Közegész
ségi és Demográfiai Gongressus választott helye. Noha 
a VII. kongresszust Londonban tartották (1891), három 
év múltán Fodor József egyeteme és városa sem vallott 
szégyent. Kétnyelvű (magyar—francia), szépen meg
komponált három kötetes beszámoló-gyűjtemény ta
núskodik róla. A szerkesztői munka Gerlóczy Zsigmond 
érdeme. 1895-ben már kikerült a nyomdából. Megjelent 
a magyar orvosok színe-java: Fodor, Hőgyes, Korányi 
Frigyes, Müller Kálmán, Tauffer Vilmos, Thanhoffer 
Lajos, Bókai János és Árpád, Pertik Ottó, Purjesz 
Zsigmond (Kolozsvár), Moravcsik Ernő Emil, de szinte 
lehetetlen minden jelentősebb személyt felsorolni. 
Tény; a hollandia Aalbers professzortól a budapesti 
Zwillinger Hugóig 2239 bejegyzett részvevőt sorol fel 
az első kötet. Szédületes szám, kivált, ha hozzászámít
juk, hogy a hölgytagok nincsenek is belekalkulálva. 

Néhány igazi „nagyágyút" a külföldiek közül a 
színvonal illusztrálására, abc-sorrendben szintén fel
sorolunk. 

Bang (Bang-kór), Kopenhága állatorvosi egyete
méről; Botkin, a szentpétervári egyetem privátdocense; 
Angelo Celli római higiénikus professzor, az egyik leg
nagyobb járványtörténész; Duka Tivadar Londonból, 
akit talán nem kell bemutatni; Fjodor Erisman i 
moszkvai egyetemről; Banister Fletcher londoni egye
temi tanár; Charles Girard, a berni egyetem profesz-
szora; a híres higiénikus Max Gruber professzor Berlin
ből; Krafft-Ebing Bécsből; Láncáról doktor az egyip
tomi Alexandriából; Laveran professzor (Párizs) a ké-
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sőbbi Nobel-díjas; Friedrieh Loefíler Greifswalde egye
teméről; Cesare Lombroso Torino elmegyógyászati in
tézetéből; Arthur Maedonald Washington-ból; a ké
sőbbi Nobel-díjas Metchnikoff Párizsból, Emilé Roux 
szintén a francia fővárosból; Max Rubner Berlin hi
giénikus professzora; végül a magyarországi eredetű 
Ottó Zuckerkandl Bécs egyeteméről. A névsor önma
gáért beszél. A Tengerentúl akkor még „nem tengett 
túl." 

A kongresszus évében nevezték ki Gerlóczy Zsig
mondot az újonnan létesített László Kórház főorvosá
vá, majd igazgatójává. Fodor József halálának (1901) 
évétől 1912-ig ő szerkesztette az Egészség című folyó
iratot, közben megmaradt szorgalmas cikkírónak. 
1894—1896 között ő állította össze a „Közkórházi Or
vostársulat Évkönyveit", e kötetekben főleg a diftéria 
szériumtherápia hatásosságát propagálta. 

Ilyen „publikációs dömping" után 1907-ben el
kezdte szerkeszteni Az Egészség Könyvtára című soro
zatot, kis köteteit a Franklin Társulat adta ki, a szer
kesztés feladata az 1886-ban alakult Országos Köz
egészségi Egyesület megbízásából Gerlóczy Zsigmondra 
hárult. Első darabja Az anyaság higiénéje, id. Elischer 
Gyula avatott tollából való. A VIII. kötetet 1908-ban 
maga Gerlóczy írta Az fertőző betegségekről és az azok 
ellen való védekezésről. Bókay Jánostól Moravcsik Ernő 
Emilig több jeles szakember vállalt egy-egy kis nép
szerűsítő zsebkönyvet, mintegy húsz kötetnyi jelent 

meg belőle. Az 1910-es orvosi évkönyv és címtár sze
rint Gerlóczynak a következő funkciói voltak: „a sz. 
főv. Szt. László közkórh. főorvosa, a bpesti. kir József
műegyetemen az építési egészségtan meghívott szak
előadója, az Orsz. Közegészs. Egyes, főtitkára, a Köz
kórházi Orvostárs. Igazg.-tanácsának tagja és intéző-
bizotts. volt elnöke, a kir. orvosegyes, tagja, a Sama-
ritanus-egyesület választm. tagja, az Orsz. Balneol. 
Egyes., a Nemzeti Zenede, az Orsz. Magyar Iskola-
Egyesület igazgatóságának tagja, az Országos Magyar 
Népfürdő-egyesület, a szünidei gyermektelep igazgató
ságának tagja, az „Egészség" szerkesztője." 

Még felsorolni is rengeteg. Hát még ha hozzá vesz-
szük, hogy 1924-től a Bp.-i Orvosszövetség elnöke, 
1927—30 között székesfővárosi központi kórházigaz
gató, szinte csoda, hogyan tudta megírni 1927-ben az 
Egészségügyi ismeretek, egy év múlva a Fertőző beteg
ségek és az iskola című könyvét. 
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Nyugalomba 1930. április 30-án vonult, munkássá
gáról nagy elismeréssel ír Hollán Henrik a Rókus 
Kórház történetében. Egy orvos-dinasztia markáns 
képviselője, halmozódó évfordulók alkalmából tisz
telettel emlékezünk meg róla, s ennek ürügyén az 
1894. évi nagy kongresszus nem elégszer idézett nem
zetközi jelentőségéről. 

Szállási Árpád dr. 

IRODALOM: 1. Chyzer Kornél: Magyarország gyógyhe
lyei és ásványvizei. S.-A.-Űjhely, 1885. — 2. Az Egészség 
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Gyula: Az anyaság higiénéje, Bp. 1907. — 14. Gerlóczy Zsig
mond: A fertőző betegségekről és az azok elleni való védekezés
ről, Bp. 1908. — 15. Magyarország orvosainak évkönyve és 
címtára. Bp. 1910. — 16. Fodor József Egészségtana, átdol
gozta alsóviszokai Gerlóczy Zsigmond, Bp. 1910. — 17. Az 
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