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Testülete jelen lévő tagjainak, Jávor And-
rásnak, aki 2010 és 2012 között az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának közigazga-
tási államtitkári tisztjét töltötte be és Roska 
Tamás professzornak, aki 1998 és 2006 kö-
zött a Pázmány Péter Katolikus Egyetem In-
formációs Technológiai Kar alapító dékán-
ja volt, Angelika szerzetes nővérnek, tarto-
mányfőnöknek, valamint a II. kerületi pol-

gároknak, akik 2006-ban összesen nyolc-
ezer aláírással álltak ki a Szent Ferenc kór-
ház megmaradása mellett. Háláját fejezte ki 
a betegeknek – legyenek bár hívők vagy ate-
isták, keresztények vagy más egyházhoz tar-
tozók – akik bizalmukkal tisztelték meg a 
gyógyító intézményt.

(Budai Polgár – 2013. június 28., 13. szám)

A magyar-örmény családok között az 
egyetlen grófi család a Karátsonyi. A csa-
lád már 1749-ben erdé-
lyi nemesi oklevelet ka-
pott, Karátsonyi Kristóf pe-
dig 1799-ben a Torontál me-
gyei beodrai uradalomra ki-
rályi adománylevelet nyert 
és innen van a „beodrai” elő-
név. A Karátsonyi családnak 
több híres tagja volt. A csa-
lád őse, Karátsonyi Gratian 
úgy atyai, mint anyai ágon 
örmény eredetű volt és 
Szamosújvárról származott. 
Karátsonyi Lázár Torontál 
megye alispánja és ország-
gyűlési követe volt, aki a 
Ludovika Akadémia alapí-
tására 1812-ben 18.000 fo-
rintot adományozott. Karátsonyi Lász-
ló ugyancsak Torontál megye alispánja és 
parlamenti követe volt, 1848-ban pedig 
ugyanazon vármegyének főispánja.

Karátsonyi Guido József Gottlib István 
Lázár Lajos Ágost (szerk. javítása) cs. ki-

rályi kamarás (1817–1885) 1858-ban oszt-
rák birodalmi, 1874-ben pedig magyar 

grófi rangot kapott. Minden 
közérdekű mozgalomban 
részt vett. 1858-ban a ma-
gyar irodalom támogatására 
40.000 forintos alapítványt 
létesített, amelynek kamata-
iból a Tudományos Akadé-
mia az első világháború előtt 
két évenként 200 arannyal 
jutalmazott drámai munká-
kat (Karátsonyi Alapítvány). 
Sokoldalú közéleti tevékeny-
ségének és nemes lelkű ado-
mányainak, a magyar haza és 
tudomány körül szerzett el-
évülhetetlen érdemeinek el-
ismerése és jutalmazása volt 
a „valóságos belső titkos ta-

nácsosi”, a „császári és királyi kamarási” 
cím, majd pedig a grófi rang adományozá-
sa, mely személyének és utódainak szólt. 
Hitvese, puchói és csókai Marczibányi 
Anna Mária Emerencia Erzsébet (szerk. ja-
vítása), férjének önfeláldozó közérdekű te-

vékenységeiben odaadó munkatársnak bi-
zonyult.

Gróf Karátsonyi Guido fia Karátsonyi 
Jenő (1861–1932) ugyancsak titkos ta-
nácsos, királyi kamarás volt. Ő volt a 
Máltai Lovagrend budapesti nagyköve-
te, továbbá hosszú éveken át a Buda-
pesti Önkéntes Mentőegyesület elnö-
ke. Az ő tulajdonát képezte a híres bu-
dai Karátsonyi palota, amely 1937-ben 
lebontásra került. Ebben a palotában az 
1910-ben rendezett udvari bálon jelent 
meg az akkor Budapesten tartózkodó 
XII. Alfonz spanyol király és neje, va-

lamint I. Ferenc József magyar király és 
osztrák császár.

Karátsonyi Jenő Anna nevű leányának 
a lánya, tehát Karátsonyi Jenőnek unoká-
ja Velits Mária a gyermekeim által is jól 
ismert Marika néni, aki édesapámat halá-
los balesete alkalmával olyan odaadóan 
ápolta, és akinek csillebérci nyaralójában 
olyan kellemes napokat töltöttünk mind-
nyájan.

A gróf Karátsonyi családdal két egy-
mástól teljesen független vonatkozásban 
is fennáll a rokonság, melyeket a követke-
ző családfakivonatok támasztanak alá:

Retezár Péter
beodrai gróf Karátsonyi (Krecsunián) család

Retezár család krónikája (3. rész)

Gróf Csekonics Gyuláné 
Karátsonyi Irma grófnő – 
1923


