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utazó. .-\ hol festői rom köti le az utóbbinak figyelmét, 
ott fájdalma'> emlék uj{tl meg amat.ok lelkében. A hol _a 
messze ::\yug-atról jött touris ta kellemesen elmereng a ~t
dék néma csendjén, ott a keletiek álmaikban rendet é~ J_Ó 
kormányzást, új éc; tiszta városokat, vasútakat, a polgan
.;;odás örök munkáját látják. Gulbenkiá n egész l el~esedéssel 
beszél arról a vasötvonalr61, melyet a k tukazt erődök 
m•:ntén terveznek s a melynek elágazásai össze fogják kötni 
Tiflist Vladikavkaaal és Kars-sal, »A leküzdendő nehéz
séo-ek {to-ymond nem lesznek J·elentékenyek s az utas ta-n t b , - . 

Ján rövid idő mulva, a nélkül, hogy elhag:·m lenne kény-
telen a vasútat, egy folytában Páris tól Kars -ig fog me-. 
hetni, kétc;záz kil óméternyire Erzerumtól. c Van valam t 
mea-ható ebben a formáJ.ában a me!!emlékezésnek az ör-

:-, " 
m ény iró ős i hazájúról s annak távoli, dicső em lékekben 
gazdag \·árosáról, mdynek népe az időknek minde n mos
tohasága daczára hiven ápolj a még mindig lelkében a szebb 
j övőnek hazafias reményeit! 

Dr. Molnár Antal. 

A gróf Karácsonyi család ose és 
genealogusaink. 

,fy 
izon alkalomból, hogy 6 Felsé!;e apostoli királyunk, 
~ a hazai magyar-örm ények egyetlen főuri család · 

j ának őse i erénydús pályáján haladó egyik ivadékát, beodrai 
g róf Karácso nyi Aladárt, a magyar főrendiház örökös tag
ját, újabb k itüntető kegyében részesité s neki a kamarási 
méltóságot aclományozn i kegyeskedett, azt hiszem nem élek 
vissza t. olvac;óimnak -.zives tiirelmével, ha a hazai ma
gyar-ö rmény :1emes családok elsőrangö tündöklő napjának, 
e honszeretci nép gyé mántkiadásának, a gróf Karácsony i 
családnak, melynek tagjai oly nagyösszegLi fényes adomá
nyaikkal nevüket a hazai történtlern éviapjain már régen 
feledhetetlenné te::tték, <'}<;eiről egyetmást annyival is inkább 
elm ondok, mert ezzel az öc;szes magyar czimertan i é<; ge
nealogiai munkákban kivétel nélkül vörös fo nalként végig 
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húzoJó több mint százados té\·edésnek megadom a már 
rég megérdemlett kegyelemdöfést. 

Ha végig lapozunk az irodalmunkban telcinként meg
j elenő és több vagy kevesebb becsesd biró heraldika; vagy 
o-enealoe-iai műveken, a crróf Karácsom·i családnál első b u ~ ~ 

sorban is azon adat ötlik szemünk be, hogy a cs a l á d ó se 
Kar ácso n y i Tivada r vo lt, k i I7 I 8-ban IJI. K á 
rolytól nye r te czimerec;; nemes l evelét. Ezt ol 
vashatni, hogy csak a legfőbb forrásmüvekre hivatkozzam, 
Nagy I ván, i\lagyarország Családai ez. alapvető müve 
VI. köt. 87. lapján. Hasonlót regél a Kürnbergben I88s- ik 
évtől folytatólagosan megjelenő Si e bm a c h e r , Grosses 
i.tnd a llgemeines \1\Tappenbuch ez. nagyterjeclelml't mü is 
a IV . köt. 287 lapján. Sőt mi több, a mi fölött eléggé 
csodálatunkat ki nem fejezhetji.ik, így ir a magyar heral
elikai és genealogia i tá rsaság kiadásában Budapesten I 888-
ban megjelent M a g y a r N e m z e ts é g i Zs e bk ö n y v is 
az I. rész 135. lapján. 

Ezen nézet pedig fcilötte téves. III. Károly ugyanis 17 I 8 . 
márczius 2 r -én nemesi rangra emel Karácsonyi Tivadar sze
mélyében egy olyan Karácsonyi családot, melynek a magyar~ 
örmény szárm azású gróf Karácsony i családdal absolute se mm t 
összefi.i o-o-ése s incs és így ennek őseként nem szerepelhet. 

nt' Károly megnemesiti I 7 I 8-ba n, - jól jegyezzük 
meg ez évet, - a mai szarosabb értelemben vett ~!agyar~ 
orszáo- délvidékén lakó Karácsonyi Tivaciart a buda~estt 

orszá~os levé ltárban elhel)rezett Liber Reg ius I. köt. 560. o . 
lapján l evő a rmalis szavai szennt: 

:.Quod Nos cum ad nonnullarum fidelium Nostrorum, 
s io-nanter vero Counati Nostri Nobis s incere dilecti, Illus
trfs Euo-enii Fran~ sci Ducis a Sabaudia et Pedemontio, 

"' aurei velleris Equitis, Armoru m Nostrorum per antela tum 
Reo-num Nostrum Hungariae supremi Generalis Commen
da~tis et actualis intimi Consiliari i Nostri, humillimam 
supplicationem Nostrae propterea. factam ~_I ajestati, tu~1 
vero attenti s et consideratis ficl elttate, fideitbusque servt
tiis fidelis Nostri s trenui Theodori Karácsony, quae idem 
pro locorum et temporum varie~ate, at~ue occa~ionum 
exigentia, sacrae praelibati Regnt 1 ostn Hunganae Co-
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ronae, g loriosisq ue Praedecessoribus Nostris, ac j~n~ Ma
jestati quoque N1)c;trae cum al ias semyer, tum po.tiSSimum 
aceasione nu pe rac Anno I 7 17. prox1me p~aetento. factae 
immanis Tartarieae irruptionis, per athletJcam e}us~em 
colluviei dissipationem et multorum infeste congr~dJ.en~IUm 
"auciationem et peremption ·:11 officiique veri chnst.Iam, et 
martialis partus publicarn declarationem, fideiiter et 
constanter exhibuit ... o« 

Vagyis nemesi rang ra emeli III. Károl~ király. Kará
csonyi Tivadart, mert rokona Jenő, SzavOJa és P1em.ont 
herczege, akkor Magyarországon múködő főve~ére h1vta 
fel az 6 figyeimét ezen Karácsonyi Tivadar.ra, k~ nemcsak 
az 6 hanem dicső el ődei uralkodása alatt IS ma r h u z a
m o~ a b b i d ő 6 t a s különböző alkalmakkor, de különö
sen az I 7 17 évi tatár betörés alka lmával magát vitéz"ége 
által kitúntette. 

Ezen Karácsonyi Tivaciart azonban a gróf Karácsonyi 
család ősének nem tekinthetjük, ha meggondoljuk, hogy 
a jelenleg is édes hazánkban élő magyar-ör.~~ny családok 
között a aróf Karácsonyi család az egyeduh, mely nem 
- mikén~ az összes hazai örménység - I 672-ben jött 
be e mai hazájába, hanem csak is I 7 I 6-ban, tehát vér
rokon fajuk letelepedése után 44 év mulva hagyta el Mold
vában előbbi hazáját s keresett mác:; hont a mai Erdély
ben. Egy csak I 7 I 6-ban megtelepede~t családo~ I 7 ~ 8-ban, 
mint oh•ant mely már huzamosabb 1 dő óta tantonthatat
lan hú;égé~ek és vitézc;égének több uralkodó alatt adta 
fényes tanújelét, III. Károly meg nem nemesíthetett, elte
kintve azon fonto<; körülménytől, hogy egy azon korban 
kizárólag kereskedéc;t úzó családról fel sem tehető, hogy 
az mindjárt letelepedéc;e után már lakhelyétől, a bércze s 
Erdélytől nagyon is me<;sze eső viclékeken a betörő tatárok 
ellen küzdjön. 

Lépjünk azonban ki a conjecturák me.:;<;zevetető töm
kelegéből s szólaltassuk meg a Béc-;ben I 749· jl'mius IS~én 
Mária Terézia á ltal kiadott és eddig összes genealogusamk 
előtt ismeretlen nemeslevelet, mely míg egy részról a gróf 
Karácsonyi család ősére vonatkozó eddig i téves nézet meg dön-
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tésére vezet, más részrő l megis mertet bennünket a g róf 
Karácsonyi család czimerszerzó ősével s az ős i czimerrel. 

Az o rszágos levéltárban le vő ~zim erlevé l fogal maz
ványa a bevezető sorokban ígr hangzik: »Nos Maria The
resia etc . Tibi fideliNostro C bri stopbo ro Karácc;ony, 
Oppidi Nostri in Haereditaria l\obis Transsylvaniae Pnn
cipatu Armenopolitan i Civi et Senatori Salutem et Gratiae 
Nostrae Caesareo-Regioque Principali s incrementum. Quan
doquidem Te, fratresque tuos Nicolaum et Luca m, post
quam ex Moldaviae oppido Batesan dicto, re lictis ibidern 
Domibus ves tri s, ac aliis rebus mobilibus universis in an
telatum Principatum Nostrum anno adhuc I 7 16-to mig
rassetis, is thicque in praed icto Oppido Arm enopolitano 
vestrum fixi sseti s domicilium, et Schis mate Orientalis Ec
clesiae, Eutichianisque erroribus ejuratis, Vos Sacrae Ro
man o-Ca tholicae Ecclesiae univissetis, studuissetisque etiam 
servitium Nos trum inter reliquos ejusdem Oppidi Cives 
quaesturae deditos pari modo promovere, cum negotiati
onibus Vestris utilitatem Aerarii Nostri ad duo, tria fl o
renarum mi ll ia qu otannis ampl iasse, teque inter Senatores, 
et in Judi ce m subinde ejusdem Oppid i assumptum, qua 
Senat01·em a viginti annis, nec secus in ea, quam ut Ju
dex aessisti, functi one Consilia, operamque tuam in servitii 
Nost~i promotionern ze lose, utiliterque convertisse, tum 
vero clarnni illius, quod a Pervianis in nostro Hungariae 
Regno anno I 7 35-to tumultuantibus Vobis ultra sex millia 
florenarum fuit illatum, non aliam, quam quae a Nostra 
fieri posset munificentia, refusionem consequi potuisse, 
fide dirrna nonnullarum Fidelium Nostrarum relatione acce-
perim~s . o ••• o • Te proinde C h r is t o p h o r um Ka r á-
c&ony, Conjugemque tuam Mariam Magdalenam, et filios 
tuos Deodatum, Simonern ac Jacobum, filiamque Catha
rinam, ac per te praedictos Fratres tuos Nicolaum et Lu
cam pariter Karácsony, illiusque Conjugem Susannam, 
hujus ve ro Huvantem, ac filios Christophorum, Karácson, 
Martinum, et Nicolaum, filiamque i\lariam jam natos et 
imposterum Divina e Benedict~one nascituros . o o o. 0

0 

o e 
conditione ignobili eximentes m coetum . o •• nob1hum 
duximus esse annumerandos etc.« 
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Dicső királynőnk Mária Terézia tehát I 7 49-ben Ka
rácsonyi Kristóf szamosújvári polgárt és tanácsost, ki visz
SL:ahagyva a moldovai Botusánban lakhelyét és összes ingó 
vagyonát, Miklós és Lukács fivéreivel együtt I 716-ban Er
délybe költözött, a csak kevéssel azelőtt alakult Szamos
újvár városában letelepedett, a görög keleti egyház és E u
tychcs tévtanaitól bucsút véve a római kath. egyház hive 
lett, polgártarsai között a kereskedelmet nagy mérvben elö
mozditotta, adóczimen évenként az ország pénztá rába 2-

3000 forintnyi összeget bcszolgáltatott, több m int husz 
éven keresztül előbb mint városi tanácsos, utóbb mint biró 
a leglelkiismeretesebben működött s végül az I 7 35-ik évi 
Peró-féle lázadás alkalmával szenvedett mintegy 6ooo fo
rintra rugó kár némi kárpótlásaul s alattvalói hú ragasz
kodása és swlgálatai megjutalm·tzására megnemesíti. Ne
mesi rang ra emeli ugyanis e lső sorban Karácso nyi Kris
tófot Mária feleségével, Bogdán, S imon és Jakab fiaival, 
nem különben Katalin leányával, másod sorban pedig fi
vérét Miklóst Zsuzsánna feleségével, végül másik fivérét 
Lukácsot Huvas feleségével Kristóf, Karácson, Márton és 
Miklós fiaival s netán ezután származó összes mindkét 
nemű utódaival egyetemben. 

Ezen Mária T eréLia királynő által megnemesített sza
mosújvári örmény polgár, K a r ács o n y i K r i s t 6 f az, 
kit a nagy nevű gróf Karácsonyi család ősének tekinthetünk. 
Eltekintve ugyanis azon egyszerű körü lm é nytől , hogy a 
magyar-örmény nemzetiségű g róf Karácsonyi család egy 
Magyarország délvidékén lakó magyar családnak eredetét 
nem köszönheti, kiviláglik ez már az 1739-ben Karácsonyi 
Krist6f részére adományozott czimerból is , mely az ar
malis szavai szerint a következő: 

:.Scutum militare erectum quadripartitum in medio 
umbilicali distinctum, quod argenteo colore formatum bi
lancem, duae vero a dcxtris coerulei coloris partes utro
bique sirenc::m manu auream duplicem crucem tenentem, 
et rubri coloris partes a sinistris bovern subalbum cor
nubus aureis cornutum referunt, et continent; Seu to in
cumbit galea Militaris eraticutata clausa, quam conteg it 
Diadema regium gemmis, et unianibus ornatum, ex eoque 
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brachium humanum cataphracto indutum manu gladium 
evag inatum eaesim stringens prominet; a Cono aaleae la
ciniae, seu le mnisci hinc caeruleo et a raenteo inde vero . . "' , 
rubro et aureo m1 xt1m coloribus ad Scuti latera defluunt 
illudque pulcherrime a mbiunt et exornant .. . . . c ' 

Vagyis a né~yelt pajzs ezüst szívpajzsába n mé•·leg, 
az első és negy(: dJk kék mezőben arany kettős keresztet 
tartó syren, a második és ha rmadik vö rös meLóben feh ér, 
arany szarvll ökö r lá tha tó. Pajzsta rtó egy pá nczélos, vá · 
gás ra kész emberi kar kivont karddal. F aszlányok jobbról: 
kék-ezüst, balró l : vörös-arany. 

Ezen czime rt , ha a Ka rácsonyi család részére I 8 59· 
februá r 7 -én Bécs ben kiá llitott s összes genealog iai múve
inkben közzétett g rófi czime rével összehasonlitjuk, szemünkbe 
ötlik azonnal, hogy ez utóbbiba n a Karácsonyi csa lád csak is 
czimerbővitést nyert s így a ma is használatban l e vő g rófi 
czimerüknek alapjá t a Mária Terézia á ltal 1749-ben ősük, 
Karácsonyi Kris tó f részére adomá nyozott, fennebb leirt ősi 
czimer képezi: 

A Karácsonyi család ezen ősi cz imerével talá lkozunk 
lépten nyomon Szamosújvártt , hol pl. az ottani kórház (In 
stitutum Karácsonyianum) épületének homlokzata, a gö rög 
kath. papnövelde , a Karácsonyi család. ezen imposans ősi 
fészkének nagyterme is szép domborműben azzal pompázik. 

Adja az annyi testvérnem zetet anyai emlóin tápláló édes 
hazánk Istene, hogy azon növendékpapok, kik egykor 
nemzetbeli h iveik gondos pásztorai lenni hivatvák s kik 
muzsájuk csa rn okában naponként szemlélik e díszes czi
merreliefet , ép oly lelkes fiai legyenek, a szerencse és 
megpróbáltatás perczeibeR egyaránt, a hazának, minő a 
czimerszerzö egyszerú szamosújvári örmény polgár Kará
csonyi Krist6f volt nagynevú utódaival, a g róf Karácso
nyiakkaL 

Dr. Temesváry János, 


