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A gróf Karátsonyi család ősi nemessége és 
czímerbővitései. 

~időn folyóiratunk mult februári füzetében •A rrróf 
.... _ - Karátsany i család őse és genealogusainkc czi'mü 

értekezésemben szives olvasóírn előtt Karátsanyi Kris tóf 
szamosújvári magyar-örmény polgár és főbíró személyében 
a mai nagytekintélyü beodrai gróf Kará tsanyi család ősére 
rámutattam s a Mária Terézia dicső királynőnk által a 
Karátsanyi család részére I 749-ben adományozott czímer
levelet bemutatta~, korántsem hittem volna, hogy szerény 
értekezésem megjelenését követő pár napra már a főuri 
család jelenlegi fejének, Karát --onyi Jenő grófnak kegye 
csekélységemnek a család budapesti palotájában féltéke
nye~ őrzöt~ okleveleibe bepillantást enged, mely lehetövé 
~eszt előbbt , ~rtekezésemnek tudós~ink e_lőtt addig teljese n 
tsmer_etlen UJabb adatokkal való ktegészttését. E kiegészí
tés ktzárólagos czélja jelen soraimnak. 

A Mária Terézia által 1749-ben Karátsanyi Kristóf 
rés~ére adományozott czímerlevél, - miként nem egy ere
dett oklevélből meggyőződtem, - a főuri család nemessé
gének nem legrégibb bizonysáalevele . A családi traditio . . D 
szenot ugyant~ nemes volt az már a Mária Teréziaféle 
czime~es nemeslevél előtt is. Igaz ugyan, hogy a főuri családnak 
a régtbb nemességéről közvetlen tanuskodó nemeslevél 
után a család budapesti kéziratai között - legalább eddig 
-; hasztalan kutatt~m annyival is inkább, mert a Peró 
Jancsféle I 7 35· év t felkelés, vagy a családot a mult szá
z~dban több ízben ~rt tüzvész alkalmával egyéb féltett 
kt?~~ek mellett az öst c_zímerlev~l is elvesze~t és megsem
mtsult; de a XVIII. szazad eleJéről már több oly buta r
darabnak, pamlagszőnyeg- és hímzéseknek van a rrrófi család 
b!rtokában, melye~ annak az I 7 49-ik évet m~gelőző ré
g1bb nemességét 1s, daczára a nemcslevél edd ig i lappan 
gásának, kétségtelenné teszik. 

A grófi családnak ezen ősi nemességéről tanuskódnak 
t~vábbá_ a szamosújvári örmény egyházban, melynek a Ka
racso~;Ytak ke~dettől fogva oly buzgó hívei voltak, őrzött 
anyakonyvek IS, melyekben a többi között Karátsanyi Kris-
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tófnak I 723. jánuár 3 I -én végbe ment esküvőjére \'Onat
kozólag ezek oln~hat6k : • N em e s Karátsanyi Kristóf, 
n em es Karátsanyi Kristóf Gáspár fia jegye~ének, a Gal
licziából eredő Muchal N1 áriának I7 23. jánuár 3 I -én ezen 
szentegyházban esk~dött örök hü éget. A szcnt szertartást, 
melynél tanúként Akontz Tivadar fia , Gergely szerepelt, 
Mihály lelkész vég-ezte c Tehát az ;1nyakönyvek a Mária 
Terézia á ltal 17 49-ben adományozott czímerlevél el őtt 26 
évvel már elóbb az általam a család őseként be mutatott 
Karátsanyi Kris tófot atyjával, a hasonn evü Karátsunyi Kri stóf 
Gáspárral egyetemben ősi nemesi családból eredetteknek 
ismerik és vallják. 

Azonban, ha az egyházi anyakönyvekből meritett ezen 
adat is netalán elégtelen bizonyitéknak mutatkoznék, a 
mult században a világi hatóság részéről kiállitott bizony
ságlevélre is hivatkozhatom, mely szintén Karátsanyi Kris
tófnak, sőt hasonnevü atyjának is a Mária Terézia által 
adományozott czímerlevelet megelőző nemesség-ét minden 
k-étségen kivül helyezi. Belső - Szolnok vármegyének Kará
tsanyi Simon és fi vérei részére I ns. szeptember 3 I -én 
kiállitott bizonyságlevélben a többi között ezek foglalvák: 
•Mivel Karátsanyi Simon, Gratian éc; Emmanuel benyuj· 
tott bizonyságleveliikben Kri s tófról, ,\deodat, Simon és 
Jakab apj ár61, L uk ács r ó l, Kristóf, Emmanuel és Gra
tian, valamint i\Jiklós apjáról, mindkettő Karátsanyi s míg 
éltek, Szamosújvár lakóiról, tökéletesen bebizonyították, hogy 
azok n emesi s z ülőktől származtak és nemesi 
e l ő j o g g a l é l t ek, valamint hogy ezek fiai is ugyanazon 
nemesi előjogga l élnek .. .. Mindezeknél fogv::• a megye 
Karátsanyi Simont, Gratiánt és Ernmanueit a valóságos 
nemesek sorába iktatja. c 

Kérdés most már, hog-yan történhetett az, hogy a 
fentebbiek szerint már kül önben is nemes Karátsonyiak 
részére Mária Terézia királynő r 749-ben czímereslevelet 
ad? A felelet erre igen egyszerú. A Karátsonyiak ugyanis 
a Peró-féle lázadás lecsillapul ta s főleg az azt követő tüz
vész után, minthogy az reájuk nézve nemcsak nagy mérvú 
anyagi veszteséggel járt, hanem egyszersmind okmányaik
nak is majdnem teljes megsemmisülését eredményezte, 
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azon kérelemmel járultak a királynőhöz, hogy eddigi ne
mességüket újabb czímerlevélben megújítani és őket czí
merbővi tésben részesíteni kegyeskedjék. :\ királynő kérel
mezök bokros érdemeit tekintetbe véve, kérelmüknek kész
örömest eleget te~t . az udvari kanczellaria azonban részükre 
tévesen egy egészen új nemességről szóló czímerlevelet ál
líttatott ki. A Karátsonyiak alattvalói hódolattal fogadták 
ugyan a királynő ezen kegyét, de nem késtek egyszers
mind az új nemesség adományozása ellen tiszteletteljesen 
6 v ás t emelni a királynő tudomására hozva már előbbi 
nemes voltukat. Az ekkor adományozott nemesi czímert 
azonban, mely az ősi czimernek csak egyszerű bövítése 
volt, ez időtől fogva használatba vették. 

Ha végig tekintünk most már a Kar<Ítsonyi család 
által kezdettől fogva használt czimereken, úgy meg kell 
különböztetn ünk a család ős i, a Mária Terézia által I 7 49-ben 
bővitett neme s i és az I859-ben Karátsanyi Guidó és 
utódai részére adományozott g r 6 fi czímert. 

Az ős i c z ím é r, melyból mint csirából előbb az 
1749-iki nemesi, majd az I859-ben nyert grófi czímer 
fejlődött, a családnál őrzött különbözó ereklyék tanúbizony
sága szerint, nem volt mác;, mint • a czímerpajzs kék me
zejében balra fordult syren (hablcány) kezében az apostoli 
kettős kereszttel. c: Ez ősi czí merkép sze ri n tem euyszers-

. d h mm a nemesség adományozásának korát is megfejti, a 
mennyiben alig tévedek, ha ezen czímeradományozást a 
családnak az eretnek keleti egyház kebeléből a kath. egy
ház kebelébe való áttérése idejére, azaz a XVIII. század 
második évtizedére teszem. Legalább erre vall az eretnek
ség tengeréből mintegy felszálló és kezében a keresztény
ség és pápai hatalom, melynek fonhatóságát a család át
térésekor elismeri, diadaljelvényét, az apostoli kettős ke
resztet tartó hableány. 

Az ősi czímer helyébe azonban I 7 49-től kezdve a 
Mária Terézia által ez évben adományozott czímer lép s 
használatban van ez a családnál I 859-ig, a nemesi csa
ládnak grófi rangra emeléseig. Ezen második czímer, mely
nek leírását folyóiratunkban következőleg adtam, • a né
gyelt pajzs ezüst szívpajzsában mérleg, az első és negye-
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dik kék mezőben arany kettős kerec;ztet ta rtó syren, a má
sodik és harmadik vörös mezóben feh ér, arany ~zarvú ökör 
látható. Pajzsta rtó egy pánczélos, vágásra ké<:z emberi kar 
kivont karddal. F aszlányok jobbról: kék-ezü st, balról : 
voroc;-arany. c: a család ősi czimerének csak egyszerű 
bövítése volt; a mennyiben a czímerpajzs e l ső és ne
gyedik kék mezejének czímerképe egyszerűen az ősiból 
lett átvéve, a második és harmad ik vörös mezőben el6-
fordul 6 ökör pedig a család akkori tagja i á ltal nagyban 
űzött marhatenyésztésre, míg a szívpaj zsban a mérleg, az 
igazság symboluma, a család fejének, Karátsanyi Kristóf
nak Szamosújvártt azon korban viselt birói tic;ztére vo
natkozik. 

Ezen második czímert is azonban alig egy százados 
használat után Karátsanyi Guidónak, a magyar haza és tu
domány körül szerzett elévülhetetlen érdemei kiszoritották, 
hogy helyet engedjenek a még fényesebb és czímerszerző 
érdemeinek még jobban megfelelő grófi czímernek, mely 
a hazafi as magyar-örmény családok közül ez esetben ju
tott először és a mai napig még ul óljára o::ztályrészül. 
Igen is Karátsanyi Guidó (szül. I8I7. áug. 7 ·· meghalt 
!885. szept. I 5.) volt az, ki emberbaráti s jótékonyczélú 
intézetek javára, mint egy második Széchenyi István gróf, 
pénztárát megnyitotta és vagyonából félmilliónál nagyobb 
összegre rugó alapitványokat tett. Nevezetesen, hogy csak 
a legfőbbekre szoritkozzam , 1858-ban Rudolfnéhai trónörö
kös ' 6 Fenségének szt"1letése emlékére különböző intézetek 
segélyezére 105,000 ft., a magyar nemzeti színház nyugdíj
intézetének I 3,6oo ft., a magyar nemzeti zenedének 5 250 
ft., kiházasitási alapitványra, mely az évenként tartatni szo
kott • Rózsa-leány ünnepélyt c: eredményezte, 20,009 ft. stb. 
adományozott. 

Karátsanyi Guidónak, ki különben is minden előhala
dást czélzó mozgalomban páratlan tevékenységet fejtett ki, 
ezen érdemei !tivták fel az uralkodó figyelmét, hogy öt, a 
nemcsak őseinél, de erényeinél fogva is nemes férfiút tör
vényes utódaival egyetemben Récsben 1859· február 7-én 
kelt legmagasabb elhatározásával előbb osztrák birodalmi 
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grófság-ra emelje, mely méltóságát utóbb 1874. márczius 
q-én :\I agyarországra is kiterjesztette. 

.-\ családnak ezen g rófi czimerét a \! agyar Nemzetségi 
Zsebkönp· adatai nyomán a következőkben adhatom : • I é
gyelt pajzs, a J. és 4· mezó közé beékelt mezóvel és vá
gott szívpajzszsal ; ebben fönt vörös mezóben koronás arany 
kétfejű sas, lenn ezüst mezóben fekete mérleg. A nagy 
pajzs l. t.! s 4 · kék mezóben szemközt fordult koronás syren, 
melynek halfarka jobbra (balra) haj lik ; baljában (jobbj ában) 
balra (jobbra) ezüst kettős keresztet tart , jobbját (balját) 
csípőjére illeszti. 2. vörös mezóben jobbrn fordult, két hátsó 
lábá n álló ezü··t bika, arany nyakörvvel, arany szarvakkal, 
patákkal és farkkaL 3· vörös mezóben e~yenest álló, szem
kö·~t fordult természetes medve, jobb első lábával egy ki
vont kard arany markolatát, baljában annak hegyét fouva, 

. . "' 
v1z~zmtesen maga előtt tartja. 5· bPfelé haj lott szélú be-
ékelt mezóben ágaskodó, jobbra fordult kék párducz. tor
kából és füleiból kitörő tűzze!, jobbjában babérkoszorús 
kivont kardot tart , baljában levágott török főt. Ot sisak ; 
s isakdiszek : I . (középs<'l) a sas; takaró: arany-vörös, ezüst
vörös. 2. a medve; takaró: ezüst-vörös 3· a kinövö syren; ta
karó: ezüst-kék . 4· a kinövö bika; takaró: ezüst-vörös. 5· a ki
növő pirducz, mincl miként a pajzsban; takaró: ezüst-kék. 
Pajzstartók : jobbról koronás kétfarkú term észetes oroszlán, 
balról koronás arany g riff, mind kettő nyakán lelogó arany 
lá ncz. Jelmondat vörös szalagon arany betúkkel: • P i e t a t e, 
H o n o r e et Perseverantia. c 

Ha e grófi czímert közelebb bonczkés alá veszszük, 
azonnal feltünik, hogy itt is annak alapelemeit az ősi és az 
I 749-ben Ylária T erézia által bövített nemesi czímer ké
pezi s így a már elóttünk ic;meretes hableány, mérleg és 
ökör • bika) czí merképekkel itt ic; találkozunk. Új bövítés t 
nyer azonban ezen grófi czímer az uralkodóház czímerké
pén , a kétfejű sason kivű l első sorban a Marczibányi csa
lád ') czimeréből , m elyből a medve és másodsorban Grácz 

') Karátsonyi Guicló neje puchói és csókai M a r c z i b á n y i 
M á r i a (szül 1834·, meghalt 1876.) volt, kivel 1 Ss 1-ben kelt egybe. 
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városa 1
) czimeréból, honnan a párducz czimerképet köl

csör.zi. 
r\ g róf Karátsonyi család I Ss g-tő l kezdve ezen czí

~~rrel él _és míg :gy részről soha sem feledi, hogy • 1\o
bJ,hta~ , umca est ~Jrtus, c addig más részről ősei erénydús 
palyáj~n hal.aclva jelmondatához • pietate. honore et pers e
verantJa c h1vcn széles t: hazában tetteiben százezreknek 
gyujt világító fáklyát . 

Befejezern most soraimat azzal, mivel br. Apor P éter 
kezel te meg metamorphosisait: 

»E t haec meminisse iuvabit. c 

Dr. Temesváry János. 

N agy Theodosius császár emlékezete az 
örmény egyházban. ~) 

I. 
~ ~--y 
~ keletrómai császá~·ság egyik leghat~lmasabb . ke: 

resztény uralkodója, Nagy Theodosms rendk1vűh 
hódola tnak és tiszteletnek képezi tá rgyát a régi örmény 
egyházban. ~lég az első keresztény császárról, Nagy Cons
tantim·ól sem szóla nak az egyházi emlékek oly áradozó 
magasztalással, mint 6 róla. Hosszú időkön át mint szen
tet tisztelték s manapság is helyet foglal neve Keleten úgy 
a katholikus, mint az ó-hitű örmények szent életrajz-uyüj-
teményeiben. t> 

Theodosiust, a kitől , mint a római birodalom nagy
ságának fentartójá tól, a pogányok sem tagadhatták meg 
csodálatukat, több egyházi iró és zsinat mintaképül á llítja 

1) A család egyik elökelö tagja huzamosabb idön keresztül 
G r á c z város clsö ötvöse volt . 

•) E. C h as r e l. H is toire de la destruetie n du paganisme 
dans l' empire d ' Orient. Paris, 18 so. - L e b e a n, H istoire du 
Bas-Empire. Nouv. edi t. Paris, 1 !!24. N c v e, l' A rmenie chreti
enne, Louvain, 1 886. 


