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• Dávid Katalin: Sakrale Kunstschaetze in 
Ungarn. Budapest, Corvina Kiadó. 1982.

• Dávid Katalin: Magyar egyházi gyűj-
temények kincsei. Budapest, Corvina 
Kiadó. 1981.

• Dávid Katalin: Anna Margit. Buda-
pest, Corvina Kiadó. 1980.

• Dávid Katalin, Kovács Endre: Ma-
gyarország-Lengyelország, A barát-
ság ezer éve. Budapest, Corvina Ki-
adó – Warszawa, Krajowa Agencija 
Wydawnicza. 1978.

• Dávid Katalin: Az Árpád-kori Csanád 
vármegye művészeti topográfiája. Bu-
dapest, Akadémiai Kiadó. 1974.

• Dávid Katalin: Bernáth Aurél két fal-
képe. Budapest, Képzőművészeti Alap 
Kiadóvállalata. 1973.

• Dávid Katalin: Engelsz József. Buda-
pest, Képzőművészeti Alap Kiadóvál-
lalata. 1972.

• Dávid Katalin: Masaccio. Budapest, 
Corvina Kiadó. 1972.

• Dávid Katalin: Moore. Budapest, Cor-
vina Kiadó. 1968.

• Dávid Katalin: Foto Székely Aladár. 
Budapest, Corvina Kiadó. 1968.

• Dávid Katalin: Chagall. Budapest, 
Corvina Kiadó. 1966.

• Dávid Katalin (szerk.): Rabinovszky 
Máriusz (Válogatott művészeti írá-
sok). Budapest, Corvina Kiadó. 1965.

• Dávid Katalin (ford., előszó, jegyze-
tek): Van Gogh válogatott levelei. Bu-
dapest, Képzőművészeti Alap Kiadó-
vállalata. 1964.

• Dávid Katalin: Van Gogh. Budapest, 
Corvina Kiadó. 1963.

• Dávid Katalin: Domján József színes 
fametszetei. (Előszó: Tamási Áron) 
Budapest Képzőművészeti Alap Ki-
adóvállalata. 1955.

• Dávid Katalin: Courbet. Budapest, 
Képzőművészeti Alap Kiadása. 1953.

(Forrás: Internet, MTI)

Tahy Ádám iskolás korától orvosnak ké-
szült, amely elhatározásban bátyja tragiku-
san korai elvesztése is megerősítette. A bu-
dapesti Toldy Ferenc Gimnáziumban érett-
ségizett, egy évet műtőssegédként dolgo-
zott, majd a budapesti orvosi egyetemen 

folytatta tanulmányait, ahol 1966-ban szer-
zett orvosi diplomát.

Dolgozott a János Kórház központi labo-
ratóriumában, a Budapesti Orvostudományi 
Egyetem Szövet- és Fejlődéstani Intézeté-
ben, ahol az oktató munka mellett az egyetem 

központi elektronmikroszkó-
pos laboratóriumának munka-
társa is volt. A fővárosi Balassa 
János Kórházban a belgyógyá-
szati osztályos munka mel-
lett részt vett az izotóprészleg 
munkájában, és megszervez-
te a kórház akutkoronária-
egységét. Ott indította meg – 
hazánkban az elsők között – a 
szívbetegek ambuláns rehabilitációját. Ké-
sőbb megszervezte a Somogy Megyei Tü-
dőgyógyintézet Kardiopulmonológiai Osztá-
lyát, majd a balatonfüredi „Szívkórház” fő-
igazgató főorvosa lett. Jelenlegi munkahe-
lyén, a Budapesti Szent Ferenc Kórházban 
2007-ig igazgató főorvos és a Kardiológiai 
Osztály vezetője volt, ma ugyanitt a kardio-
lógiai ambulancia főorvosa.

Pályája során számos tudományos tár-
saság tagja volt, többször töltött be titká-
ri, illetve elnöki funkciót is. Jelenleg a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Köztestületé-
nek, a Magyar Kardiológusok Társaságá-
nak, a Magyar Egészségügyi Társaságnak, a 
Szent István Akadémiának, a Magyarorszá-
gi Református Egyház Bethesda Gyermek-
kórháza Szakmai Tanácsadó Testülete tag-
ja, a Budapesti Szent Ferenc Kórház Alapít-
ványa kuratóriumi elnöke, a Keresztényde-
mokrata Néppárt Egészségügyi Szakbizott-
ság szakértő tagja, a Quintess Tudásközpont 
szaktanácsadója, valamint a Betegoktatók 
és Egészségnevelők Országos Közhasznú 
Egyesületének alapítója és elnöke. 

Több mint száz tudományos közle-
ményt, könyvfejezetet írt, valamint több 
egyetemi tankönyv kardiológiai rehabilitá-
cióról szóló fejezetének írója. Számos tu-
dományos előadást tartott hazánkban és 
külföldön a szövettan, nukleáris medicina, 
tüdőgyógyászat, kardiológia és a kardioló-
giai rehabilitáció területén.

Sok ezer szív- és tüdőbete-
get gyógyított, visszaadta ön-
bizalmukat, hitüket. Elindítot-
ta Magyarországon a szívbe-
tegek intézeti és ambuláns or-
vosi rehabilitációját, és meg-
szervezte az ezzel foglalkozó 
tudományos kutatást és okta-
tást. A dohányzás elleni küz-
delem egyik elindítója Ma-

gyarországon. Meggyőződése, hogy a rend-
szeres mozgás az egészséges szív- és ér-
rendszer feltétele, e szerint él – vitorlázik, 
kajakozik, úszik, naponta teniszezik – és 
erre biztatja betegeit is. Tahy doktor nem-
csak szakértelmével, hanem kedvességével, 
végtelen türelmével és az emberi méltóság-
ba vetett hitével gyógyítja pácienseit. Hívő-
ként és mélyen humánus gyógyítóként vall-
ja: hit, remény és szeretet nélkül nem léte-
zik orvoslás. Mindezt Tahy doktor szerint ki 
kell egészítenie a mindig megújuló tudás-
nak és az alázatnak.

Szakmai tevékenységét 2012-ben a Ma-
gyar Érdemrend Tisztikeresztjével ismer-
ték el. Számos szakmai sikere mellett leg-
nagyobb büszkesége a családja. Felesége 
gyógytornász, házasságukból három gyer-
mek született. Egyik fia orvos, a másik jo-
gász lett, lánya bölcsész. Gyermekei össze-
sen öt unokával ajándékozták meg.

– Nem érdemlem meg ezt a kitüntetést – 
vallotta a szívgyógyász az emlékérem átvé-
telekor.

– Egy csapat tagja vagyok, a Szent Ferenc 
kórház csapatának tagja, és az elismerés ezt 
a csapatot – orvosokat, nővéreket, asszisz-
tenseket, és a kórház többi dolgozóját – illeti.

Tahy Ádám köszönetet mondott a kórhá-
zat a harmincas években életre hívó Assisi 
Szent Ferenc leányai kongregáció szerze-
tes nővéreinek, a Szent Ferenc Kórház Fel-
ügyelő Bizottsága és Szakmai Tanácsadó 

2013. június 21-én a II. Kerület Napja díszünnepség keretében dr. Láng Zsolt pol-
gármester a kerületi képviselőtestület egyhangú döntése alapján Dr. Tahy Ádám 
kardiológusnak átadta a II. Kerületért Emlékérmet. A kitüntetéshez szívből gratu-
lál az erdélyi örmény közösség, hiszen a díjazott az erdélyi örmény nemes Lukács 
család leszármazottja. Kívánunk jó egészséget, hogy minél több beteg köszönhesse 
gyógyulását a díjazottnak.

Péter Zsuzsanna

Dr. Tahy Ádám kardiológus
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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


