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Amiről a címer mesél…
Jómagam sem történész, sem 
heraldikus nem vagyok, ám ki-
csi gyerekkorom óta ismerem 
a Karátsonyi család címerét. 
Minden vasárnap, a szentmise 
előtt megcsodálhattam érdekes, 
ódonnak tűnő kőfaragványait a 
pilisvörösvári plébániatemplom 
tornyán, és később is, amikor a 
mellette lévő iskolában tanul-
tam két éven át. Felnőtt koromban, amikor 
már tanárként néztem rá a tantermek abla-
kából, apámtól már azt is tudtam, hogy ez 
a gyönyörű címer a Karátsonyiaké, akik 
utolsó földbirtokosai és kegyurai voltak 
szülővárosomnak. 2000-ben a templom re-
noválásakor az is kiderült, hogy a címer 
nem kőből faragott dombormű, hanem ke-
rámia. Ennél azonban jóval többet is meg-
tudtam a címerről és a címernek köszön-
hetően, amikor apámhoz hasonlóan ma-
gam is kutatni kezdtem városunk múltját: 
a címer szép lassan feltárta a 
szunnyadó múltat elmesélve 
nekem a család történetét. 

A bánlaki kastély egyik kő-
díszén egy sellő látható, kezé-
ben tükörrel. Ez a félig nő, fé-
lig hal vagy kígyó vagy sár-
kány formájú alak nem más 
mint a mondabeli Meluzina, 

akibe halálosan beleszerelmese-
dett Raymondin gróf. Meluzina 
oly feltétellel lett a francia gróf 
nejévé, hogy hetenként egyszer, 
midőn sellő alakját fölveszi, ne 
háborgassa. Így is lett. Teltek-
múltak az évek, és már több gyer-
mekük is született, amikor a kí-
váncsi férj nem bírta tovább, és 
egyszer mégis megleste, amikor 
Meluzina visszaváltozott sellővé. 

Ekkor az örökre eltűnt férje szemei elől.  (A 
monda egyik változata szerint levetette ma-
gát a palota tornyának ablakából, baja azon-
ban nem lett, mivel sárkányszárnyai vol-
tak…)

A középkor kedvelte a metaforákat, alle-
góriákat, a képes beszédet. Meluzinában az 
akkori férfiak az asszonyok furcsa kettőssé-
gét, kiismerhetetlenségét látták: van egy ked-
ves, imádandó, gyermeknevelő, családszere-
tő énjük, és van egy titokzatos, érthetetlen, 
olykor démoni énjük is. Talán a Meluzina 

egy késői, megszelídült vál-
tozata a férfiak által ma is oly 
gyakorta említett „házi sár-
kány” kifejezés…

Visszatérve a történetre: a 
monda szerint Meluzina a fran-
cia Lusignan uralkodó család 
ősanyja volt. A Lusignanok – 
és ez már nem monda, hanem 

történelem – számos uralkodót 
adtak Európának, de Örmény-
országnak is több királya volt 
Lusignan. A család tagjai közül 
kiemelendő Lusignan Guido, aki 
1186-ban a jeruzsálemi királyság 
ura lett.

Az ősi címeralak nemcsak ma-
gában a címerben és nemcsak a 
bánlaki faragványon jelenik meg, 
hanem még számos helyen: pél-
dául a budai Karátsonyi-palota 
díszpárnáin vagy gróf Karátsonyi 
Jenő lovagi pajzsán. A Guido keresztnév is 
visszaköszön a grófi család legjelesebb tag-
ja, gróf Karátsonyi Guido nevé-
ben. Nem véletlenül. Az örmény 
származású család büszkén adta 
tovább generációról generáció-
ra a legendát, hogy Gratian nevű 
ősük (a Gratian magyar fordí-
tásaként jelenik meg azután a 
Karátsonyi családnév) egy fran-
cia herceg volt… Talán egyene-
sen Lusignan-származék, előkelő 
királyi sarj…

Hogy ebből mi a való, és mi a 
mese? Ki tudja? A múlt homá-
lyába vész… Vélhetően a csa-
lád több más örmény származá-
sú családdal együtt Moldovából 
menekült Erdélybe (egyes adatok szerint 
Botosaniból) az ottani üldöztetések elől, és 
kezdett új életet Szamosújváron. Az erdélyi 
fejedelmek majd később Má-
ria Terézia többször megerősí-
tette nemesi származását a fő-
ként kereskedéssel foglalko-
zó, szorgalmas és törekvő csa-
ládnak. A Mária Terézia ál-
tal adományozott címerben a 
Meluzina már nem tükröt, ha-
nem a magyar keresztény álla-

miságot jelképező kettős keresz-
tet tart a kezében. A pajzsnak már 
négy mezője van, amelyekben 
tükröztetve van a Meluzina és 
egy ezüst bika, ami nyilvánvaló-
an a család foglalkozására: a mar-
ha- és bőrkereskedelemre utal. 

Szamosújváron a Karátsonyiak 
jelentős megbecsülést szereztek 
maguknak. Bányai Elemér így 
ír a Karátsonyiakról szóló köny-
vecskéjében: „Szamosujvár tör-
ténetében a legkimagaslóbb sze-

rep jutott a mai Karátsonyi grófok őseinek. 
Nevüket tiszteltté és felejthetetlenné tették 

már Szamosujvárt való tartózko-
dásukkal, melynek polgárai kö-
zül, mint városalapítók, mint kor-
mányzók, mint alapítók, mint ve-
zérszerepet játszó férfiak, ma-
gasan kiemelkedtek. A mai gróf 
„Karátsonyi család az őshaza leg-
régibb törzsökös nemzettségéből 
való. Eredetüket Grácián herce-
gig felviszik, sőt a hagyományok 
szerint a család egyik legrégibb 
őse, már az ősi hadakozások ide-
jén, mint kitűnő harcos ismeretes 
volt.” (A szamosújvári és beodrai 
gróf Karátsonyi család története. 
Szamosújvár, 1902.)

A Karátsonyiak kivették részüket a hábo-
rús áldozatvállalásban és jeleskedtek a tö-
rökellenes harcokban, ennek köszönhetően 

jutottak birtokokhoz a törökök 
kiűzése után a Bánátusban. A 
címerben ötödik, beékelt me-
zőként jelenik meg ez a törté-
neti elem: egy ágaskodó pár-
duc, amely jobbjában babér-
koszorús kivont kardot, bal-
jában levágott török fejet tart.

1851-től jelenik meg a cí-

Fogarasy Attila
A Karátsonyi család története

(1. rész)
A jeles magyarörmény család grófi ágának címerén ez a jelmondat olvasható: „Oda-
adással, tisztelettel és állhatatossággal.” E nemes jelmondat hűen kifejezi a család 
minden tagjának jellemét, a magyar közéletben és kultúrában betöltött szerepét. 
Cikksorozatomban  – e címerből és jelmondatból kiindulva – szeretnék néhány ese-
ményt kiragadni és arcélt felvillantani ezen nagy múltú család történetéből.

Bánlaki kastély domborműve

A Mária Terézia által 
adományozott címer

Karátsonyi Jenő lova-
gi pajzsa 

Bánlaki kastély domborműve

Fogarasy Attila
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mer 3. mezejében, a tükröztetett 
bika helyett a Marczibányi csa-
lád címerállata: a kardos med-
ve. Ekkor kötött ugyanis há-
zasságot gróf Karátsonyi Guido 
Marczibányi Máriával. (E há-
zasság révén jutott a Karátsonyi 
család birtokába a pilisvörösvári 
uradalom is.)

Bár Guido gróf jelentős szere-
pet vállalt az 1848-49-es szabadságharcban 
mint a pesti nemzetőrség egyik megszer-
vezője, és emiatt egy időre birtokait is el-
veszítette, az uralkodó gyorsan 
megbocsátott neki – köszönhe-
tően annak is, hogy édesanyja, 
Stahremberg Alojzia nagy befo-
lyással rendelkező, jeles birodal-
mi család sarja volt. Karátsonyi 
Gudo 1858-ban már birodal-
mi grófi címet tudhatott magá-
énak. Ekkor jelenik meg a cí-
merben a grófi korona és a két-
fejű sas – utóbbi két helyen is: 
a vágott szívpajzson és a sisak-

díszek között. A sisakdíszek kö-
zötti sas azután 1874-ben egyfe-
jűvé válik, amikor Ferenc József 
császár a magyar korona orszá-
gaira is kiterjeszti a grófi címet.

A végleges címerben – ame-
lyet heraldikai munkák is szí-
vesen állítanak mintának – dí-
szítőelemként megjelenik két 
pajzstartó telamon: egy kétfarkú 

oroszlán és egy griff, és egy szalagon a csa-
lád fent idézett jelmondata is.

A címer – bár képekben elmeséli a család 
történetét – nem adhat számot a 
Karátsonyiak kitartó munkájá-
ról, jeles cselekedeteiről, nagy-
lelkűségéről, nemes jellemvoná-
saikról, melyek révén nemcsak 
hogy beilleszkedtek a magyar 
nemzetbe, de e nemzet legjele-
sebbjei közé emelkedtek. Mind-
ezekről bővebben legközelebb 
ejtünk szót…

Folytatjuk
(Linkajánló: karatsonyi.hu)

Idén 2014. június 14-én rendezték 
meg a hagyományos II. Kerület Nap-
ja rendezvénysorozatot a Millenáris 
Parkban. Már 10 órakor hatalmas tö-
meg, rengeteg gyermek élvezte a kü-
lönböző műsorokat, köztük Halász 
Judit népszerű és nagyszerű hang-
versenyét. Mi, nagyszülők, gyerme-
keink és unokáink együtt énekeltük 
az előadóval a jól ismert dallamokat.

A színpad közelében már 11 óra tá-
ján megkezdődött a csoportosulás az 
Ízek utcája örmény sátra előtt, és iz-

A II. kerület lakói nagyon szeretik az örmény ízeket

gatottan várták az örmény ízeket, holott 
a kóstoló csak 12 órakor kezdődhetett el. 
Hogy elfoglaljuk vendégeinket, a kerüle-
ti örmény önkormányzat elnökasszonya 
beszélt az egyre dagadó csoporthoz a ha-
zai örménységről, a magyarörményekről 
és kulturális küldetésünkről. Mindenki el-
vihetett az Erdélyi Örmény Gyökerek fü-
zetek kirakott példányaiból, hogy megis-
merjék sokrétű tevékenységünket. Felhív-
tuk a figyelmet az őszi nemzetiségi önkor-
mányzati választásra, amelynek előfelté-
tele a nemzetiségi szavazók előzetes re-
gisztrációja, amelyhez a szükséges nyil-
vántartásba vétel iránti kérelmet is elvi-
hették magukkal, ha valaki nem találná 
meg a postán kiküldöttet. 

Az örmény sor már majdnem a nagy 
csúzdáig húzódott, mire elkezdhettük az 
ételosztást. 

A menüsor Örmény pilaf (fűszere-
zett darált sertés- és marhahússal, vajon 
megfuttatott mazsolával és szárított gyü-
mölcsökkel gazdagított, húslében párolt 
rizseshús), Örmény vegyes saláta (burgo-
nya, sárgarépa, cékla és szárazbab meg-
főzve és feldarabolva, savanyú káposzta, 
csemege uborka feldarabolva, az olajban 

  

pirított vöröshagymával megöntözve, ösz-
szekeverve és sózva) és Mézes almás tás-
ka volt, melyből közel 300 adagot osztot-
tunk ki régi-új rajongóinknak, protokoll 
vendégeinknek. 

Köszönetet mondunk a Budapest Fővá-
ros II. Kerületi Önkormányzatnak, hogy 
idén is – mint minden évben – támogat-
ta a nemzetiségek gasztronómiai bemutat-
kozását, amely igen nagy sikert aratott. A 
II. ker.-i Örmény Önkormányzat is adott 
további támogatást a rendezvényre, hogy 
minél többen tudják megismerni az ör-
mény ízvilágot.

Vajon találkozunk-e jövőre is? Ez a II. 
kerületi örményeken múlik, akik a 2011. 
évi népszámlálás adatai szerint a legna-
gyobb létszámban élnek e kerületben Ma-
gyarországon. Ők döntenek a regisztráci-
óval, és a nemzetiségi választások során 
szavazatukkal a kerületi örmény önkor-
mányzatról, az Erdélyi Örmény Gyökerek 
Kulturális Egyesületünk, mint jelölőszer-
vezet által felvállalt és irányított örmény 
kulturális misszió – benne a gasztronómia 
– továbbfolytatásáról. 

Segítsenek, hogy tovább folytathassuk 
a 6. ciklusban is!

dr. Issekutz Sarolta elnök

Vendégek sora az örmény menüért

Buslig Gyula és Dr. Láng Zsolt polgármester 
az örmény sátor előtt

Az örmény ízvilág tálalói: Sergio és társa

A birodalmi grófi cím 
megszerzése után

Karátsonyi címer


