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Gróf Kal'á.csons"i Guic16. 

Gróf Karácsonyi Guidó. 
(1817-1885.) 

~''J' nem,etek töcténete an·ól tanuskodik, hog,· nagv
:'' ! .:.:;\_ ság uk és erejük a nemzet fiainak kimagasló 
'l.,,~-"!( , .. alakjaiban, - szellemi emdkedésük a nem-
~ ~., :>'->- zet mívelödésére törö polgáraiban, - jelle-

mük és a jövőt biztosító erkölcsi értékük a 
nemzeti törekvések és az erkölcs terjesztésé
ben áldozatkész honfiak nemes tetteiben dom. 
boróclik ki. 

Édes hazánk, .Magyarország története kül önösen az, 
melyböl az utókor, a hazáért életet és vért ,·esztett hősök 
hantjain, - a tudomány és mívelödés terjesztésében mun
kás tudósok emlékein , - a hazafiság, vallás és erkölcs 
emelésében életnyugalmat és vag:·ont áldozó hunfiak jelle
méből a hazáért önfeláldozó szeretetet, a tudományért igaz 
lelkesedést, a hit- és erkölcsért buzgó törehést merithet. 

És ha valahol sziikséges a nemzeti nagyság fényes 
képét: a hazaszeretetet, - a nemzeti mivelödés, a nemzeti 
jellem és erkölcs apostolainak rag:•og6 példáira hivatl.:oz,·a 
- mindig előtérbe helyezni, ugy szükséges a;. édes ha
zánkba n, hol - a sajátságos földraj zi bcékeltség, a nem
zetiségi fel-felbu1jánzó törehések köLepette - a történelmi 
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jogb(SI, :11 életüket, ' 'ériJket, tudományukat, vagyonukat, 
kényeltnuket á ldozó nagyok életéből, ezek tettei á ltal fe l
lelke:;ített kornak eseményeiből kdl kimutatni, hogy a hő
sök vérén ~t.ert.ett, önfel{tldozó tudósok tetjesztette európai 
mível~.:;éggel a mívelt álla mok -;orába bevezetett, vallásos 
hit és nemes erkölcs által bit.tos ttott :\l agyarország 
csakis a nagy magyar 11 emzct hazája lehet. 

Köt.éleüink kimagas ló alakjai áldásos működésé nek is
mertetése e szempontból bir mteg é rtékkel, s ez szolgált 
alapttl a rra, hogy a soraim élén megnevezett férfiú közéle
tének ismertetését adjam, egy oly életnek: melyből e haza 
mmden po lgára azon tanulsagot meritheti, hogy nemzetiség 
lehet egy orszitgban több, de nemzet csak egy lehet, s 
hogy a mely nemzetiség az á llamnemzet jellegét, törekvé
seit előst!gi ti, nagyságáért lelkesed ik, bajaiért vérzik, az a 
ne mzetnek méltó részesévé váli k, an nak tagjai a haza hü 
fiaivá lesznek. 

Ka rácc;onyi Gu id ó g róf 1 8 17 . áug usztus 7-én sz ületett 
J:udapesten. Atyja Ka rácsonyi Lipót, ~nyja Stahrenberg 
:\!ária grófnő volt. ~em a honszerző hősök vérbeli utódja, 
hanem a ho nbiztosító nagyok l,imagasló alakja. Családja 
örmé11y eredetű ,·olt, 17 18-ba n nyerte magyar nemességét 
III. Károly magyar királ.vtól. Karácsonyi Tivadar volt ezen 
előd, s már ez tett alapitványokat és tetemes á ldozatot 
a haza oltárára ... ugy, hogy a dúsgazdag :. örmény grófc: 
- így nevezték országszerte Karácsonyi G uielót - csak 
is családi trád iczió it emelte érvényre bőkezű, hazafias ál
dozataival. 

Eleinte kato nai pályára készült, azonban - valószi
nűleg azért, mert az akkori katonáskodás igaz honszerete
té!":ek nem felelt meg - attól visszavonult, s az ország 
legnagyobb uradalmai közé sorozható nagy birtoka keze
lt:.ével foglalkozott. 

Gróf Karácsonyi Guidó valódi magyar föur volt, a 
szó leg teljesebb érte lmébe:~; daczára annak, hogy ö volt 
a csaladjában az el ső , a ki az á ri sztokráta körökbe fel
emelkedett. F öle melkedett a saját erejéből, híven követvén 
e jebt.ót: ,. A nemesség kötelet. « még mielőtt főnemes lett 
volna. 
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Korán megértette, hogy a társadalom, a közélet nagy 
igényekkel lép fel a nagy vagyonnal szemben, s ne m ki
vánt kitérni ezen igények teljesítésének kötelezettsége eló i: 
sőt maga kereste föl azt : a jótékonyságot választván élete 
fö ladatáll l, s gyakorolta azt benső ös.dönből , nagy arányokban. 

Jótékonysága tette ő t egyra ngúvá a lege lőkelőbbekkel 
ezen ország ban, s biztositott neki szives fogadtatást ama 
kö rökben, melyeknek még ma c;e m utolsó jellemvonác;a a 
kizárólagosság. 

Egyik fóntartója volt a 40-es é,·ekben a P etrichevich
H o rváth Lázár által szerkesztett ' Ilonderu szépirodalmi 
lapnak, mely akkor az á risztokráta osztály ízlését kép,·i
selte. A nemzeti színháznak meg nyitásától kezdve álland() 
páholybérlője s rendes látogatója volt s bizalmas baráti vi
szonyban állott Liszt-tel, Bcrliot.-zal, s sok mác; jeles 
mtívészszel. 

Mint kiválóan vallásos érúiletü em ber, st.ámos plebá
niá t és iskolát alapitott nagy kiterjt!désü birtokain, hol 
egyúttal telepítéseket is eszköt.öl t. Első kitüntetéseit at. egy
ház körül tett érdemeiért nyerte: 1:-,: Pius pá pától a Kri c;z
tus-, a jeruzsálemi patriarkhától a szent-sír-rendet kapta. 

Fiatal korában házasódott, nöul ,.e,·én a legdúsabb 
örökösnők egyikét : .\l arczibányi i\láriát , ki,·el boldog csa
ládi életet élt, mely számos gyermekkel lón mcgaJd,·a. 
A dll sgazclag urnó dí sze lett a t{trsadalomnak és nemes 
érzülete teljesen eg_vbehang t.ó lt..:vén férjé,·el, az t!gyesített 
nagy birtokok móclot nyujtottak nekik arra, hogy nagy-uri 
életök mellett közezélokra is minél többet áldozzanak. 

,\ bban az időben, midőn a Bach-kormány lt:geröseb
ben mükődött i\lagyarorst.ág németesitésén, tette le Ka
rácsonyi Guidó az akaelem iánál at.t .t 40,ooo fo rintnyi ala
pitványát, melynek kamatai színmü,·ek j11talmaúsára valá
nak szánva. A magyar nyeh·nek, a magyar nen17eti szel
lemnek ugyan is nem volt akkor erősebb b<'tstyája, ti!ltet
tebb v~tra a nemzeti szính{tzn ál s Karác~onvi C/cn alapit
nínyával sokat Jenditett a magya rsá~ iig):én. Évr61-évre 
jeles f;z Ínmüvek nyerték el a jutalmat, gyarapitva a nem-
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zeti színház játékrendjét s buzdítva a hivatottakat költői 
müvek alkotására. 

A trónörökös születésekor xov.ooo frtos alapítványt 
tett , melynek kamatai évról-évre emberbaráti czélokra, jó
tékony intézetek s szegények segélyezésére fordíttatnak. 

Karácsonyi Guidó 1858. végén kapta meg a grófi 
rangot ; késöbb a belső titkos tanácsosok sorába is fel
emelte a fejedelmi kegy. 

Nincs mág nás a ma élők között, kinek nevéhez annyi 
jótékony alapitvány lenne füzve, mint az övéhez. A már 
emlitett 40.000 frtos akadémia i és xoo.ooo frtos Rudolf
alapitványon kivül Karácsonyi 8ooo frttal járult a nemzeti 
színház nyugdíjalapjához, 2000-rel a nemzeti múseuméhoz, 
sooo-rel a nemzeti zenedéhez, 2000 frttal a lipótvárosi 
basilika építési alapjához. A nép erkölcsének emelésére, 
Pestrnegyében levő birtokán: Solymáron és Vörösvárott 
20.000 frttal »Rózsa-leány-díj «-at alapított, mely minden 
évben kiadatik a legjobb erkölcsünek tartott férjhez menő 
leánynak. 

Gróf Karácsonyi Guidó valamint első volt ama főurak 
között, kik az elnyomatás idejében a magyar irodalomnak 
segitségére siettek, úgy első volt azok között is, kik meg
emlékezve gr. Széchenyi István ama buzditásáról, hogy 
Budapestet az ország fővárosává kell fejleszteni s e ezél
ból - első sorban - a magyar főurak válaszszák állandó 
lakásukká, - mindjárt nősülése után elkezdé építeni a 
Krisztina-városban ama pompás kastélyt, mely ma is 
mindenkinek szemébe ötlik, a ki a budai vár nyugati bás
tyájáról alátekint. E palota, melyben színház, képtár, téli 
kert van berendezve, egyike az ország leg fényesebb uri 
lakhelyeinek, melyben gyakran gyült egybe a szellemi és 
születési árisztokráczia, a vendégszerető házigazda országos 
hirü estélyeire. 

Hazafias mükődése és kegyes alapítványai által az 
elsők között is kimagasló férfiú x885. szeptember 25-én 
halt el Buziáson. 

E nemes élet minden múkődése egy-egy bizonyitéka 
volt fenkölt szellemének, igaz honszeretetének és példány· 
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szerü , kötelességérzetének, mely arra birta, hogy miután 
e hazaban nagy vagyon jutott osztályrészeül, abból a nem
zeti közkincs emelésére is nagy áldozatokat tett ; de e ne
mes férfiú élete mindig magasztos tanulság a rra is, hogy 
Magyarországon nemcsak az ős maayar származás hanem 

. n ' 
az 1gaz nemzeti érzés is bir jogczímmel - a hazafisághoz. 

Dr. lssekutz Viktor. 

Agathangelos örmény történetíró. •) 

III. 

~gat~an~elos ne~ tart?zik a törté?eti előadás mes-
terel kozé. Stylje terJengős, az Ismétlésekben bő

velkedő. Különösen gyakoriak az ismétlések, midőn a közbe
ékelések által megszakított elbeszélés fonalát újra felveszi. 
És pedig az ismétlés legtöbbször ugyanazon szavakkal 
történik, a ~elyeke~ első ízben használt, és pedig ugy a 
beékelés, mmt az ISmétlés formája olyan, hogy az olva
sónak azt kell hinnie, hogy mindkét esetben valami új 
dologról van szó, mely a7. elbeszélést egyszerüen tovább 
ftizi. Szent Gergelylyel háromszor szólittatja fel a hitköz
séget a vértanú-nők kápolnáinak felépítésére, mert az első 
ízben vallási gyakorlatok leírása, másodszor szent Gergely 
Játományának elbeszélése által szakitotta félbe önnön mao-át. 
Háromszor mondja el azt is, hogy szent Gergely a pus:ták 
magányába vonult vissza; háromszor, hogy onnan időnként 
látogatást tett a hitközségben s ismét visszatért; mert 
mindannyiszor theologiai elmefuttatásokat ékelt az előadás 
közé. Különös előszeretettel tért vissza a vadkanná válto
zott király állapotának Jeirásához; nyilvánvaló, hogy ennek 
igen népszerú tárgynak kellett lennie. Az ily is métlések 
okát nem lehet több azonos tárgyú kútfönek hanyag fel
használásában keresni; azonban a forrás tanulmányozásnál 

*) A. Gutschmid, Agathangelos, Zeitsch. d. d. morgenl. Ges. 
3· köt. - Langlois, Collect ion, I. - Agathangelos örmény kiad. 
Velenczc, 1835 . Storia di Agathangelo stb. 


