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Győr Magyarország egyik városa, ahol több mint ezer éve megszakítás nélkül folyik a tanítás. 
A XX. század közepéig meghatározó egyházi oktatás Győrött is Európa szerte ismert kiváló 
tanáregyéniségekkel, tudósokkal – Jedlik Ányos, Czuczor Gergely, Rómer Flóris – gazdagította és 
terjesztette az európai és sajátosan magyar kultúrát. Sok magyar tudóst azonban ma sem 
ismernek, nemcsak Európa szerte, hanem a Kárpát-medencében sem, szűk hazánkról pedig nem 
is beszélve. A „miért” megválaszolása sokunk feladata. Az indokok között azért felsorolandó: a 
tudós tanár általában nem volt politikus, nem volt elsőszámú hivatalvezető, de fáradhatatlanul 
művelte a tudományt, melynek eredményeit az utódok hasznosították. 

Ilyen kevésbé ismert Dr. Karácson Imre munkássága, akiről 100 éve a győri királyi katolikus 
tanítóképző-intézet tanári testülete és ifjúsága, Győr Egyházmegye papsága a rokonok nevében 
mélységes gyásszal jelentette, hogy Dr. Karácson Imre „a szent hittan tudora, a győri püspöki 
szent szék tanácsosa, kiérdemült esperes és papnevelő – intézeti igazgató, a Szent-István-
Társaulat tudományos és irodalmi osztályának, a magyar történelmi társulatnak tagja, a török 
császári tak- lisíe-rendjel tulajdonosa, stb. stb. életének 48-ik éve betöltével, áldozó papságának 
25-ik évében, a török levéltárak százados penészétől megmérgezve 1911. május 2-án messze 
idegenben költözött el az életből.” 

 



Karácson Imre 1863. február 19-én született Tornán 
(Apácatornán) kisbirtokos szülők – Karácson Imre, Nagy Julianna – 
gyermekeként. A tehetséges ifjút a szülők taníttatták. A középiskolai 
tanulmányait (első, második osztály) Veszprémben kezdte, majd 
Sopronban folytatta. Az V-VIII. osztályt Győrött a Papnevelő-
intézetben végezte. Karácson Emericus a szorgalmas, ambiciózus  ifjú 
tanulmányi előmeneteleit az 1877-1881 között hűen őrzi a Kis 
Szeminárium (P. Seminarii Minoris) Protocolluma. Felsőbb 
tanulmányait a budapesti központi Papnevelő-intézet növendékeként 
a Pázmány Péter alapította hittudományi és bölcsészettudományi 

karán végezte. Érdeklődése korán a keleti nyelvek felé fordult, elsősorban az arab és a török 
nyelvet tanulmányozta. A török nyelv iránti érdeklődését erősítette az 1877-1878. évi orosz-török 
háború, ami a magyar és török nemzet történelmének mélyebb megismerésére serkentette.  

1885. július 6-án Dr. Zalka János püspök a győri székesegyházban szentelte pappá. Ez év 
szeptemberétől Rábacsanakon, Szanyban és Gyömörén káplánként kezdte meg működését. 1887 
július elejétől a győri kisebb szemináriumban tanulmányi felügyelő. 1888-ban a budapesti 
egyetemen megszerezte doktori címét. Doktori értekezésének címe: A XI-XII. századbeli 
zsinatok és azoknak a külföldi zsinatokhoz való viszonya.  Dr. Zalka János megyés püspök 1889-ben 
kinevezi a győri kath. tanítóképző intézet tanárává, majd 1891. január 1-jén helyettes, majd július 1-én az 
intézet igazgatójává. Igazgatása alatt tért át az intézmény a három évfolyamú képzésről a négy 
évfolyamú képzésre. A soproni kath. Tanítóképzővel 1893. szeptember elején összevont katolikus 
tanítóképző intézet 1894 tavaszán költözött át a megyés püspök saját költségén építtetett új, 
igényesen felszerelt épületbe, az Andrássy útra. Dr. Karácson Imre lelkesen végezte igazgatói 
munkáját, olyan kiváló tanártársaival, mint a helyettes Haller Józseffel, a soproni tanítóképző volt 
igazgatójával; Mersich Jánossal, a neves matematikussal és fizikussal; Holczmann Ferenc, Köppl 
Ferenc és Öveges Kálmán tankönyvírókkal. Szerkesztette a tanítóképző értesítőjét, történeti 
témájú írásai az intézmény múltjáról, s módszertani eljárások értékeiről szóltak. 

„Tanítványaiban nemcsak a vallásos szellemet iparkodott fölkelteni és ébren tartani, hanem 
különösen a magyar hazafias szellemet törekedett bennük a lehető legmagasabb fokra emelni”. 
Nagy gondja volt a szegénysorsú tanulók segítésére, szívesen tartózkodott tanítványai között, de 
mindig tudatában volt, tanári küldetésének. Szép példája ennek a millenniumi emlékünnepen 
1896. május 9-én mondott beszéde: „ Hazám jövő reményeinek tanítói, nevelői lesztek egykor. Mi, 
akiknek ez örvendetes időt, őseink honfoglalásának ezredik évfordulóját a Gondviselés munkáink közepette 
megérni engedi, átvezettünk benneteket az új ezredév napjaiba, s vágyó szemeink betekintenek a homályfödte 
messze jövőbe. Ti majd sorakoztok mellénk a munkához, ha majd nekünk, a most munkáló nemzedéknek erői 
lankadnak s gyengülő kezeinkből kisiklik a nemzeti lobogó, kezetekben hagyjuk azt azzal a lelkesítő szóval, 
mellyel mi örököltünk: Istenért és a hazáért!... Szent fogadással telve haladjatok ez ösvényen soha ki nem alvó, de 
folyton jobban lángoló honszeretettel. Apáink Istene nem hagy el, csak el ne hagyjátok őt, s akkor beteljesül azon 
hő fohászunk, melyben mindnyájan egyesülünk, hogy ősi szabadsággal, állva erőben, ragyogva fényben éljen a 
haza!”  

Dr. Karácson Imre jelentős szerepet vállalt az országos tanítóképző testületben, s a 
millennium alkalmából létrejött Országos Katolikus Tanügyi Tanácsban. 



1897-től a „győrvidéki tanítóegyesületnek” az elnöke, 1899-ben az ő elnökletével ünnepelte a 
tanítóegyesület fennállásának 25. évfordulóját. Az emlékülésen hangsúlyozta: „S jaj annak a 
nemzetnek, mely nem tudja nevelni gyermekeit, mert a ferde nevelés tönkre tehet egy népet, az egészséges és igazi 
nevelés pedig újjáteremtheti.” 

1900. március 12-én búcsúzott az intézettől, mert Pérre nevezték ki esperes-plébánosnak.  A 
lelkipásztorkodást úgy tekintette, minta a pap elsőrendű feladatát. Esperes tanfelügyelőként 
szerzett tapasztalatait minden iskolaév elején köriratban fogalmazta meg a plébánosoknak a 
katolikus iskolák színvonalának emelése érdekében.  

1906. szeptember 1-én Dr. Karácson Imrét gróf Széchényi Miklós püspök kinevezte a győri 
püspöki kisebb Papnevelő intézet rektorává Dr. Molnár Ignác győri székesegyházi kanonokká és 
nagyobb papnevelői intézeti igazgatóvá történt előléptetése után.  

Karácson Imre a keleti nyelvek tanulmányozását folyamatosan végezte, Vámbéry Ármin 
közvetítésével jutott hozzá III. Károlynak a törökökkel való háborújáról szóló jegyzeteihez, 
melyeket lefordított. 1902-ben a Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága őt bízta 
meg Evlia Cselevi magyarországi utazásainak lefordításával. A keleti nyelvek tanulmányozása 
végett több nagyobb utazást tett a Balkán félszigeten és Kis-Ázsiában, hosszabb időt 
Isztambulban töltött. 1905 nyarán a kisázsai Szkutariban egy muzulmán kolostorban kutatott. 

A magyar kormány 1904. áprilisában kezdett fogalakozni azzal, hogy II. Rákóczi Ferenc 
hamvait haza szállítsák. A fejedelem hamvai 1906. október 27-én érkeztek haza, a Szent István 
bazilikában való gyászünnepség után a kassai dóm kriptájában kerültek örök nyugodalomra. Ezzel 
egyidőben szükségszerű lett a Rákóczi-emigráció kutatása. Thallóczy Lajos miniszteri 
osztályvezető javaslatára a miniszterelnök gróf Szécsényi Miklós győri püspök hozzájárulásával 
Dr. Karácson Imrét bízta meg, hogy „a konstantinápolyi levéltárakban a magyar történetírásra 
fontossággal bíró történeti anyagot felkutassa, azokról fordítást, esetleg másolatot készítsen s 
kutatásainak eredményeiről az anyag bemutatásával a miniszterelnökséghez jelentést tegyen.” 
(Győr, 1907. 1438)    

Karácson Imre a Bécsben tartózkodó Thallóczy Lajossal, és a Budapesten dolgozó Thaly 
Kálmánnal tartotta folyamatosan a kapcsolatot. 1907. április 6-án érkezett meg 
Konstantinápolyba. 

Karácson álhatatosan küzdött azért, hogy engedélyt kapjon a török könyvtárakban és 
levéltárakban folyó kutatásokhoz. Az első engedélyt 1 hónap múlva májusban az Eszki Szeráj 
Könyvtárába kapta meg, de ott csak 1745. utáni időkből talált iratokat. Amíg nem jutott hozzá a 
megbízatásához szükséges dokumentumokhoz, addig is szorgalmasan dolgozott, és a 
könyvtárában lefordította Evlia Cselebi kéziratának második kötetét, majd a pátriárkai levéltárban 
végzett kutatási eredményeit „Vázlat a konstantinápolyi pátriárkaság történetéből” címmel tette 
közzé. (Napló 1907. szept. 14.) 

Munkássága a törökök figyelmét is a könyvtárra irányította. 1908. november 19-e volt az a 
nevezetes nap, amikor Karácson megkapta a szultáni engedélyt, hogy bemehessen a Topkapu 
szerájban lévő levéltárba. Másfél év álhatatosság után bejutott oda „ahova európai ember eddig 
még nem léphetett be.” (Bene I. 1936.)  

1908-tól folyamatosan gyűjtötte az anyagot, és 1910 januárjában bukkant igazán gazdag 
anyagra a Rákóczi-emigrációra vonatkozóan. 1910 augusztusára össze is állította  a kötetet, s a 
kéziratot elküldte kiadásra Thallóczynak. Október 18-án Karácson Imre azt a választ kapta, hogy 



az „okmánytárt” az Akadémia adja ki, de a kiadó azt kéri, hogy a kötet „Bevezetését” bővítse ki, 
és függelékként állítsa össze a Rákóczi-emigráció irodalmát is. Ezt már betegen tette meg Karácson 
Imre. A poros, penészes iratok között esett kis seb ugyanis fel nem ismert betegséghez, 
vérmérgezéshez vezetett. A korrektúrát elvégezte, de a könyv kiadását nem érte meg. 

Különösen gazdag anyagot gyűjtött össze és fordított le a magyarországi hódoltsági terület 
történetére vonatkozóan. Módszerét a következőképpen jellemezte: „A felfödözött történeti 
okmányokat törökül is mind lemásoltam, hogy az eredeti szöveg is meg legyen nálunk, mert amint 
a törökök eljárását látom, nem sok kilátás van arra, hogy ez okmányok itt megmaradjanak, mivel a 
nagy gondatlanság folytán már eddig is kocsiszámra menő iratok pusztulnak el itt.”  Ebből az 
összegyűjtött anyagból jött létre a „Török-magyar Oklevéltár 1533-1789.” c. kötet, melyet 
Thallóczy Lajos, Krcsmárik János és Szekfű Gyula rendeztek sajtó alá.  

Karácson Imre 1911. május 2-án meghalt. Kajdi János, a konstantinápolyi lazarista házfőnök 
dr. Balics Lajos püspöki helynököt értesítette a „kimondhatatlan vesztegségről”. Az „Ikdam” 
címmű konstantinápolyi napilap hosszasan emlékezett meg dr. Karácson Imréről, az emberről, a 
tudósról. A megemlékezésben hangsúlyozta: „A magyar tudósok közül Karácson dr. történetiró 
arcvonása úgy belevésődött városunk irodalmi és tudós köreinek emlékezetébe, hogy azt sohasem 
felejtik el.”  

Győr városában a sírnál Thallóczy Lajos a kormány, a Magyar Tudományos Akadémia és a 
Magyar Történelmi Társulat nevében búcsúzott: „Szétfoszlottak reményeink, melyeket az élő 
Karácson páratlan munkásságához fűztünk. A halott Karácsonban a magyar tudományosságnak a 
hősét siratjuk. Ki tudja azt, hogy a török nyelvművelő társaságnak a török történelmi társulatnak, 
s a török állam levéltárnak megalkotói közt szerepel ez a győrmegyei tudós magyar pap. Ezrekre 
megy a teljesen ismeretlen adatok száma, melyeket félhomályban, penészes helyiségekben, 
meggémberedett ujjal írt le.” (Századok, 1911. 464)   

Dr. Karácson Imre fő művei: A XI-XII. századbeli magyarországi zsinatok és azoknak a külföldi 
zsinatokhoz való viszonya (Győr, 1888); III. Károly háborúja a törökökkel 1737-39 (Bp., 1892); A 
mohamedanizmus és a kereszténység (Bp., 1892); Két török diplomata Magyarországról a XVIII. 
században (Bp., 1894); Szent Imre herceg Függelék: Szent Imréről szóló régi himnuszok (Győr, 
1894); Szent László király (Győr, 1895); Keletről. Szemelvények az újabb török írók műveiből 
(Győr, 1899); Evlia Cselebi…. magyarországi utazásai Ford. (Török-magyarkori Tört. Emlékek); 
Az egri török emlékirat a kormányzás módjáról. Írta Molla Hszán Elkian. Ford. és magyarázta 
Kath. Szeml. 1909; A Rákóczi emigráció török okmányai. Összegyűjtötte és fordította: Századok 
(1900.). Török követség Zrínyi Miklósnál, A budai Mátyás templom gyertyatartói Isztambulban; 
A török sereg átvonulása Erdélyben 16661-ben; A török levéltárak; A Porta rendeletei 
Thökölynek az erdélyi fejedelemségben való beiktatására; A Porta terve a magyarokkal (1788) 
Rákóczi lakása Konstantinápolyban; A történetírás felújítása Törökországban. Írásai jelentek meg 
a Hadtörténeti Közleményekben, a Hittudományi Folyóiratban, a Katholikus Szemlében.  

Győr város 1915-ben bronz emlékművet állított dr. Karácson Imre tiszteletére. Dr. Karácson 
Imre munkáságáról 1964-ben a Vigiliában Dévényi Iván írt, „A török levéltárak legnagyobb 
magyar ismerője” címmel. Fodor Pál a „Keletkutatásban” értékelte tevékenységét 1989-ben. 
Magyar Balázs a pedagógus és történetíróról szólt a Hogyan?-ban 1986-ban. A Magyar Pedagógiai 
Társaság Győr-Moson-Sopron Megyei Tagozata 1999-ben emlékplakettet alapított az elméleti és 



gyakorlati pedagógia terén kiemelkedő teljesítményt nyújtó pedagógusok számára dr. Karácson 
Imre tiszteletére. (Kováts 1999.) 
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