
A KARÁTSONYI CSALÁD

„Odaadással, tisztelettel és állhatatossággal!”

A KARÁTSONYI CSALÁD 

TÖRTÉNETER ÉNE E



CÍMEREK

A Karátsonyi család címere a pilisvörösvári plébániatemplom tornyán



CÍMER A NAGYBECSKEREKI  
VÁRMEGYEHÁZA LÉPCSŐHÁZÁBANVÁRMEGYEHÁZA LÉPCSŐHÁZÁBAN



CÍMER A BEODRAI KEGYÚRI TEMPLOM KRIPTÁJÁBAN
Gróf Karátsonyi Etelka síremléke



EGY KIS CÍMERTÖRTÉNET

AZ ŐSI CÍMER

A CÍMER A GRÓFI CÍM

MEGSZERZÉSE ELŐTT

A CÍMER A GRÓFI CÍM

MEGSZERZÉSE UTÁN



AZ ŐSI CÍMERALAK A BÁNLAKI KASTÉLY EGYIK DOMBORMŰVÉNAZ ŐSI CÍMERALAK A BÁNLAKI KASTÉLY EGYIK DOMBORMŰVÉN



CÍMERÁLLAT A BÁNLAKI KASTÉLY EGYIK DOMBORMŰVÉNCÍMERÁLLAT A BÁNLAKI KASTÉLY EGYIK DOMBORMŰVÉN



Starhemberg-
címer

KARÁTSONYI LAJOS PECSÉTJE A KARÁTSONYIKARÁTSONYI LAJOS PECSÉTJE A KARÁTSONYI
ÉS A STARHEMBERG CSALÁD CÍMERÉVEL



A lád ő i í  kék j b  b l  f d lt h bA család ősi címere: kék pajzsban balra fordult hab-
leány (szirén), kezében az apostoli kettős kereszttel. 
A Mária Terézia által 1746-ban adományozott címer a y
következők szerint bővült: negyedelt pajzs, szívpajzzsal. 
Az ezüst szívpajzsban mérleg. Az első és negyedik kék 
mezőben arany kettős keresztet tartó szirén  a másomezőben arany kettős keresztet tartó szirén, a máso-
dik és harmadik vörös mezőben aranyszarvú fehér 
ökör. Sisakdísz: páncélos jobb kar, kivont karddal. 
A család másik ága – Karátsonyi Guidó – 1858-ban 
osztrák birodalmi grófi címet kapott, melyet 1874-ben 
Magyarországra is kiterjesztettek  A grófi ág címere Magyarországra is kiterjesztettek. A grófi ág címere 
tovább bővült, többek között Marczibányi Mária, a 
feleség révén, e család címerrészletével, a 3. mező-
ben álló, kardot tartó medvével; ill. az 5. mezővel, 
s a benne ágaskodó párduccal. 



A lád ő i í  kék j b  b l  f d lt h bA család ősi címere: kék pajzsban balra fordult hab-
leány (szirén), kezében az apostoli kettős kereszttel. 
A Mária Terézia által 1746-ban adományozott címer a y
következők szerint bővült: negyedelt pajzs, szívpajzzsal. 
Az ezüst szívpajzsban mérleg. Az első és negyedik kék 
mezőben arany kettős keresztet tartó szirén  a másomezőben arany kettős keresztet tartó szirén, a máso-
dik és harmadik vörös mezőben aranyszarvú fehér 
ökör. Sisakdísz: páncélos jobb kar, kivont karddal. 
A család másik ága – Karátsonyi Guidó – 1859-ben 
osztrák birodalmi grófi címet kapott, melyet 1874-ben 
Magyarországra is kiterjesztettek  A grófi ág címere Magyarországra is kiterjesztettek. A grófi ág címere 
tovább bővült, többek között Marczibányi Mária, a 
feleség révén, e család címerrészletével, a 3. mező-
ben álló, kardot tartó medvével; ill. az 5. mezővel, 
s a benne ágaskodó párduccal. 



Á Á ÁA CSALÁD SZÁRMAZÁSA



A CSALÁD ÖRMÉNYORSZÁGBÓL 
VÁNDOROLT KI MOLDVÁBA  VÁNDOROLT KI MOLDVÁBA, 
MAJD ONNAN ERDÉLYBE



PILISVÖRÖSVÁR
PILISSZENTIVÁN
SOLYMÁR

BOTOSANI

SZAMOSÚJVÁR

SOLYMÁR

BUDAPEST, KRISZTINA KRT.

BEODRA

BÁNLAK

KAMENICA

ZSÁM

A CSALÁD MEGTELEPEDÉSE MAGYARORSZÁGON



KÉT JELES MAGYARÖRMÉNY, AKIK…,

KISS ERNŐ LÁZÁR VILMOS



ARADI VÉRTANÚINK

KISS ERNŐ LÁZÁR VILMOS



BÁNYAI ELEMÉR (SISAKOS) 1902-
BEN SZAMOSÚJVÁRON MEGJELENT BEN SZAMOSÚJVÁRON MEGJELENT 
KÖNYVECSKÉJE A KARÁTSONYI
CSALÁD TÖRTÉNETÉRŐL

A Karátsonyi-ház kapuja 
Szamosújváron



BÁNYAI ELEMÉRBÁNYAI ELEMÉR
KÖNYVÉNEK
BEVEZETŐJE



CSALÁDFA



D’ ARTAGNAN CIKKE MIKSZÁTH ÚJSÁGJÁBAN



BIRTOKOKBIRTOKOK



„Mikor az Úristen a Bánátust teremtette, hát egy darab kiesett a 
kezéből, s ide csöppent...” 

(Mikszáth Kálmán: A Balóthy domínium)(Mikszáth Kálmán: A Balóthy-domínium)



A CSALÁD BIRTOKAI FŐKÉNT TORONTÁL 
VÁRMEGYÉBEN TERÜLTEK ELVÁRMEGYÉBEN TERÜLTEK EL:
1. Akácspuszta, 2. Beodra, 3. Nagybikács (Karátsonyi-
falva), 4. Dolác (Dóc), 5. Karátsonyi-falva (Offszenica), 1-3. ), ( ), y ( ),
6. Bánlak, 7. Szóka (Karátsonyiliget), 8. Partos, 
9. Zichyfalva

4-8.
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TOVÁBBI BIRTOKOK

1 2
1

1-2.

TEMES VÁRMEGYE
2

3

1. Denta, 2. Nagyzsám, 3. Kiszsám



TOVÁBBI BIRTOKOK

1

1.

BÁCS-BODROGBÁCS BODROG
VÁRMEGYE

1. Topolya



TOVÁBBI BIRTOKOK

1
1.

1.

SZERÉM VÁRMEGYE

1

1  Kamenica1. Kamenica



ÉS TERMÉSZETESEN…

1-3.
4. 1

1.
2

3

1

PEST-PILIS-SOLT-
KISKUN VÁRMEGYE

4

1. Pilisvörösvár, 2. Pilisszentiván, 3. Solymár,y
4. Budapest, Krisztina körúti palota



PILISVÖRÖSVÁRI URADALOM



SOLYMÁRI URADALOM



BÁNLAKI, DENTAI URADALOM,

A rizsmalom Dentán



BÁNLAKI URADALOM

Rizsreklám



ARCÉLEKARCÉLEK



ID. KARÁTSONYI EMÁNUEL

„Páratlan jótékonyságával hallhatatlanná
tette nevét Szamosújvár történetébentette nevét Szamosújvár történetében
id. Karátsonyi Emánuel, a városi kórház és
szegényekháza alapítója, ki olyan korban, 
midőn a közjótékonysági intézmények alig
istápoltattak, 10.000 forintot tett le a 
városhoz 1800-ban hogy annak kama-városhoz 1800 ban, hogy annak kama
taiból szegény, elaggott és betegeskedő 
örménynők és férfiak gyámolíttassanak.” 

á é(Bányai Elemér)



KARÁTSONYI LÁZÁR





KARÁTSONYI LÁSZLÓ (1806-1869)

Karátsonyi László 1806. április 19-én született
Temesváron. Ő képviselte a vármegyét az 1843-
1844. évi országgyűlésen. 1845. szeptember 13-1844. évi országgyűlésen. 1845. szeptember 13
án első alispánná választották. 1848 késő tava-
szán az első felelős magyar kormány Karátsonyi
Lászlót kinevezte Torontál megye főispánjává. gy p j

A szabadságharc bukásával birtokára vonult
vissza. Szervezőkészségét a vízmentesítési mun-
kákban hasznosította, 1858-tól haláláig a Felső-
Torontáli Ármentesítő és Belvíz-szabályozó Társulat
elnöke volt.

Barabás Miklós festményeBarabás Miklós festménye



GRÓF KARÁTSONYI GUIDÓ (1817-1885) ( )

Földbirtokos, főrendiházi tag, császári
kamarás, mecénás. 1841-ben Temes
vármegye főszolgabírója  1848 ban vármegye főszolgabírója, 1848-ban 
honvédőrnagy, majd a pesti nemzet-
őrök parancsnoka. 1851-ben nőül
veszi puchói és csókai Marczibányi
Máriát. 1858-ben birodalmi osztrák, 
1874 márciusában magyar grófságra1874 márciusában magyar grófságra
emelik, 1866-ben országgyűlési kö-
vetnek választják. 





B d  1848  k ób  16Budapest, 1848. október 16.

KOSSUTH LAJOS, AZ OHB ELNÖKE NYÍLT 
RENDELETE KARÁTSONYI GUIDÓ NEMZETŐR RENDELETE KARÁTSONYI GUIDÓ NEMZETŐR 
ŐRNAGYHOZ

Nyílt rendelet

Melynél fogva Karátsonyi Guidó nemzetőrségi Melynél fogva Karátsonyi Guidó nemzetőrségi 
őrnagy úr felhatalmaztatik a legjobban fel-
fegyverzett budapesti nemzetőrök közül egy 
önkéntes zászlóaljat alakítani, mely holnap-
után parancsnoksága alatt a felső táborba 
fognak szállani védelmi kötelességüket fognak szállani védelmi kötelességüket 
teljesítendők.



A GRÓFI CÍM HIVATALOS BEJEGYZÉSE



Birtokain modern gazdálkodást vezet be  fejleszti a bánsági rizster-Birtokain modern gazdálkodást vezet be, fejleszti a bánsági rizster
mesztést (topolyai, dentai földjein). 

1881 b  b i  ó l á ü (é l1881-ben bevezeti a rózsaleány-ünnepet (évente egy vagyontalan
leányt házasít ki erénydíj-alapítványából).
Elődei példáját követve nagy alapítványokat tesz: 40.000 forintotőde pé dáját ö et e agy a ap t á yo at tes 0 000 o tot
a Magyar Tudományos Akadémiának, 8000 forintot a Nemzeti Szín-
ház nyugdíjalapjának, 5000 forintot a pesti „zenedének”, 2000 
f i t t  ú kö tá á k  2000 f i t t  ti b ilikforintot a múzeum könyv-tárának, 2000 forintot a pesti bazilika
építésére. 100.000 forintos jótékony célú alapítványa kamatjaiból
az Akadémia „Karátsonyi-díjat” hoz létre szépirodalmi célokra. y j p



Fő dihá i t g  l i  á á i ki ál i k á  ló ág b l őFőrendiházi tag, elnyeri a császári királyi kamarás, valóságos belső
titkos tanácsos címeket, az I. osztályú Vaskorona-rendet. 
Kitüntetései között szerepel a Vatikán által megítélt Pius-rend, és a p g ,
Gergely-rend nagykeresztje, a jeruzsálemi Szent Sír-rend, a 
Marianus-rend is. 
H ú id i  ák i k ül á űlé i ké i lőj  T j  Hosszú ideig a csákovai kerület országgyűlési képviselője. Tagja a 
Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulatnak, támogatója
a Temesi Lapoknak, a temesvári reáliskolára is adakozik. Idősa e es apo a , a te es á eá s o á a s ada o dős
korára egyre inkább visszavonul a közéletből, betegségét kezeltetni
jár a francia tengerpartra, a karlsbadi fürdőbe, majd Buziásra. Itt
é i  h lál  f l ég llé t tik K i á (  S bi )  éri a halál, felesége mellé temetik Kamenicára (ma Szerbia). 



CSALÁDFÁJA

Gyermekei:

AdrienneAdrienne
Melanie
Guidobaldina
Aladár
Jenő
KamillóKamilló
Irma
Ilma
Ilona



LISZT FERENC, A GRÓF BARÁTJA,

Az első sorban: Haynald Lajos bíboros, Liszt Ferenc, gr. Apponyi Albert , gr. Karátsonyi Guidó



Barabás Miklós rajza

Fancsali János  zenetörténésznekFancsali János  zenetörténésznek,
a Budaörsi Örmény Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökének könyve 

ó á ó ógróf karátsonyi guidóról



GYÁSZJELENTÉS



SÍRKÖVE KAMENICÁN

„Ha közéletünknek nem is 
egyik legnagyobb férfiaegyik legnagyobb férfia
hanyatlott vele sírba, hanem 
mindenesetre egy jó, derék 

b  h lt g b  ki ember halt meg benne, aki 
nagy vagyonnal lévén 
megáldva, abból sokat g ,
juttatott a szegényeknek és a 
közcéloknak is.”

(Mikszáth Kálmán)



GRÓF KARÁTSONYI ALADÁR (1859- ? )( )

Magyar Országgyűlési Almanach
az 1897-1901. évi országgyűlésről



D’ ARTAGNAN CIKKE MIKSZÁTH ÚJSÁGJÁBAN



GRÓF KARÁTSONYI JENŐ (1861-1933)

1890-ben császári királyi
kamarássá nevezik ki  1896 kamarássá nevezik ki, 1896 
után a zichyfalvi kerület
országgyűlési képviselője és a ggy p j
vízügyi bizottság tagja. A máltai
lovagrend magyarországi
nagymestere, a vaskorona-rend 
és a spanyol III. Károly-rend 
nagykeresztesenagykeresztese.



GRÓF KARÁTSONYI JENŐ ÉS FELESÉGE,
GRÓF ANDRÁSSY KAROLINA FIATALKORI PORTRÉJA

Ferdinand Trösch festménye

A „Betlér és Krasznahorka – Az Andrássyak világa” című könyvből

y



Jenő gróf apja nyomdokain haladJenő gróf apja nyomdokain halad,
a belgiumi Louvain-ben végez jogot, 
Magyaróváron a gazdasági akadé-g g g
miát. Hatalmas kiterjedésű bánsági
birtokait mintagazdasággá fejleszti: 
háromemeletes rizshántoló malmotháromemeletes rizshántoló-malmot
működtet, a szeszfőzdéhez és labo-
ratóriumhoz szükséges gépeket
Hollandiából hozatja, keskeny-
vágányú vasutat építtet a telepeire, 
távbeszélőt” szereltet fel  halgaz-„távbeszélőt  szereltet fel, halgaz

daságot szervez, állattenyésztést
folytat, solymári-vörösvári gazda-

Benczúr Gyula  olajfestménye
(A nyíregyházi Jósa András 

ságában fafeldolgozást végez. 

(A nyíregyházi Jósa András 
Múzeum tulajdona)



Mindezek mellett azonban
pazarló életet él. Gyakori
nyugat-európai és afrikai
utazásairól ő is értékes
tárgyakkal tér haza; a bánlaki
kastély kertjében külön
pavilont építtet Egyiptombólpavilont építtet Egyiptomból
hozott néprajzi gyűjteményé-
nek (köztük egy múmiának), 
angolparkot telepít  ritkaangolparkot telepít, ritka
növényeket hozat, óriási
könyvtárat gyűjt, bőkezűen
adakozik  1896 ban budapestiadakozik. 1896-ban budapesti
palotájában fényes estélyen
vendégeli meg a királyi

lád  1908 ő é di  családot, 1908 őszén pedig a 
Magyarországra látogató XIII. 
Alfonz spanyol királyt és
feleségét is.



Gróf  Karátsonyi Jenő és sógora, gróf Andrássy Gyula 1893-ban a piramisoknál





Az első világháború után
birtokai legnagyobb részét
elveszíti (a 30.000 holdas
bánlakit szerette a leg-bánlakit szerette a leg-
jobban), a világháborút
követő optáns-per elhúzódik, 
adósságai fejében budai
palotáját is leköti, híres
műgyűjteményét elárverez-műgyűjteményét elárverez
teti. Adósságainak tör-
lesztése érdekében a 

l ki ál i  kö b já  spanyol király is közbenjár. 



A KARÁTSONYI-GYŰJTEMÉNYBŐL

J b J d  A  d dő bűJacob Jordeans: Az eredendő bűn
Ma a Szépművészeti Múzeum tulajdona



HALOTTI ÉRTESÍTŐ



RAVATALA A KRISZTINAVÁROSI TEMPLOMBAN



KITÜNTETÉSEI A RAVATALON



GRÓF KARÁTSONYI KAMILLÓ (1863-1908)( )

xx

Népfelkelő lovastiszti tanfolyamon 1887-ben



GRÓF KEGLEVICH-KARÁTSONYI IMRE (1897-1964)( )

Az utolsó Karátsonyi-gróf a Máltai 
Lovagrend egyenruhájában. 
Az utód nélküli gróf KarátsonyiAz utód nélküli gróf Karátsonyi
Jenő adoptált fia. Édesapja: gróf 
Keglevich Gyula, édesanyja gróf 
Karátsonyi Ilma (gróf Karátsonyi
Guidó leánya).
A Karátsonyi család maradék A Karátsonyi-család maradék 
vagyonát is elveszíti a kommu-
nizmus kezdetekor. Koldus-
szegényen hal meg.
Kedves, jólelkű ember volt, 
mindenki s erettemindenki szerette.



Díszmagyarban ZsakettbenDíszmagyarban Zsakettben



x         x x x

S ül i l é  ő é é l ti t l tét t i óf K át i J ő

x         x x x

Szüleivel és nővérével tiszteletét teszi gróf Karátsonyi Jenő
ravatalanál a Mátyás templomban



A l á i i k l  á ló tá á  Pili ö ö á  A polgári iskola zászlóavatásán Pilisvörösváron 
kezet csókol  Serédi Jusztinián hercegprímásnak



I  óf G kó Pét  i té ő kü őjé  Pili ö ö á  Imre gróf Gyurkó Péter intéző esküvőjén Pilisvörösváron, 
a volt bányaigazgatói ház teraszánál



A Karátsonyi család fogadalmi adománya 
a mariazelli bazilikának 1882-ből a mariazelli bazilikának 1882 ből 



ÉGE Z E SŐ ÉSZ EVÉGE AZ ELSŐ RÉSZNEK

Második rész: A Karátsonyi-kastélyok tündöklése és pusztulása



További információk:

http://www.karatsonyi.hup // y

Készítette: Fogarasy Attila Künikosz
Pilisvörösvár, 2013. április, p
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fogarasy@t-online.hu

http://www.fogarasy.hu


