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Fővárosi Örmény Klub 
2014. július 17., csütörtök 17 óra

A Pest megyei Kormányhivatal Nyáry Pál terme, bejárat: Bp. V., Városház u. 7.

Műsor
Film Kabdebó Tamás
író, költő, műfordítóról
és megzenésített versei

Bevezetőt mond: Kabdebó János elnök

Rendezi: Budapest Főváros XIII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
Támogató: Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

és a Fővárosi Örmény Önkormányzat

A klub háziasszonya, dr. Issekutz Sarol-
ta köszöntötte az előadót és a megjelen-
teket, majd a júniusi klubdélutánt rendező 
Budapest XV. kerületi Örmény Nemzeti-
ségi Önkormányzat elnöke, 
Nuridsány Zoltánné, Mimi a 
Karátsonyi családhoz fűző-
dő emlékeivel nyitotta meg 
az előadást.

Fogarasy Attila tanár úr-
tól sok mindent megtudtunk 
a jelentős vagyont, társadal-
mi elismertséget és megbe-
csülést szerzett Karátsonyi 
család eredetéről, nevéről, arról, hogy 
Szamosújvárra történt letelepedése előt-
ti nemesi címerlevelét az erdélyi fejedel-
mek és a magyar királyok is megerősí-
tették. Pilisvörösvárott a Karátsonyi gró-
fok emlékét az idősebb emberek ma is 
szeretettel őrzik szívükben. Hogy mi-
ért, erre az előadás szerkesztett változa-
tában – amelynek első részét a 4-6. ol-
dalon adjuk közre – fény derül. Az első 
vetített kép a pilisvörösvári plébánia-
templom tornyán is megtalálható grófi  
címer volt, amelynek ősi alakja, a koro-
nás szirén, kezében az első ábrázoláso-
kon még tükröt, későbbieken pedig ket-
tős keresztet tart. A Karátsonyi grófi  cí-
merhez fűzött magyarázatokból megtud-

tuk, miért kétfejű majd egyfejű a sas a 
pajzson, mit jelent a mérleg, valamint az 
ágaskodó bika, a medve és a levágott tö-
rök fejet tartó párduc. A család jelmonda-

ta: PIETATE HONORE ET 
PERSEVERANTIA, azaz 
„Odaadással, tisztelettel és 
állhatatossággal” a júniusi 
klubmeghívón is szerepelt. 

Elhangzott az is, hogy a 
jelentős vagyonnal rendel-
kező Karátsonyi család bő-
kezűen támogatta az egy-
házát (templomot épített 

Beodrádon), híres volt művészetpártfo-
gásáról (Munkácsy Mihály), és arról is, 
hogy nagy összeggel támogatták a kultu-
rális életet. (Karátsonyi Guido a Magyar 
Tudományos Akadémiának 10 000 forin-

tot adományozott, a koronaherceg szüle-
tése alkalmából pedig 100 000 forintot 
ajánlott fel jótékonysági célokra, stb.)

Az előadó elmondta, hogy a 
Karátsonyi család fénykorát követő idő-
szakról ad hírt Feketéné Ziegler Ágota: 
Volt egyszer egy kastély című, 2006-ban 
megjelent Pilisszentiván történetét fel-
dolgozó kiadványa, valamint a Romló 
kastélyok, fogyó birtokok című cikkso-

rozat. Az előadás végén megcsodáltuk a 
Karátsonyi család lassan enyészetté váló 
épületeit, gyönyörködtünk Buda egykor 
legelőkelőbb és legdíszesebb magán-
épületei közé tartozó Karátsonyi Guidó 
Krisztina körúti, romantikus stílusban 
átépített fényes palotájában, a régi fő-
úri kastélyok hangulatát idéző könyvtár, 
színházterem és képtár vetített képeiben, 
és azt is megtudtuk, mi lett a palota ké-
sőbbi sorsa.

A nagy tapsot kapott előadást követően 
dr. Issekutz Sarolta megköszönte a meg-
jelenteknek a részvételt, majd az általa 
szerkesztett Délvidéki örmény nemesek 
– Elemér – Écska – Nagybecskerek című 
könyvet adta emlékül Fogarasy Attilának 
a „remek, érdekes, pergő és lebilincselő” 
előadásért. Nuridsány Zoltánné pedig egy 
üveg ötcsillagos örmény konyakkal kö-
szönte meg a tartalmas előadást. A klub-
délután a nyári programok és a választá-
si információk ismertetésével folytatódott, 
majd agapéval ért véget.

Béres L. Attila
Felelevenített Karátsonyi örökség

A magyar történelem sokat köszönhet az örmény gyökerekkel rendelkező ma-
gyar főnemesi családoknak. A Fővárosi Örmény Klub látogatói közül bizonyára 
sokan tudják, hogy a XIX. század egyik legjelentősebb örmény eredetű családja 
volt a gróf karácsonyi és beodradi Karátsonyi. A családról a Pilisvörösvárott élő 
Fogarasy Attila tanár úr, újságíró-szerkesztő, helytörténeti kutató tartott lebilin-
cselően érdekes és értékes, vetített képes előadást a Pest megyei Kormányhivatal 
Nyáry Pál termében.

A Fővárosi Örmény Klub közönsége

Fogarasy Attila, dr. Issekutz Sarolta és 
Nuridsány Zoltánné

A Karátsonyi címer a vörös-
vári templom tornyán


