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1879-ben Deutsch Bernát és Deutsch József hatvani elınévvel 

nemességet kaptak. 

1897-ben kapott engedélyt a család a Hatvany-Deutsch kettıs 

családnév viselésére. 1910-ben kapja a család a bárói rangot. 

(XIII.13/1. Hatvany Béla) 

A család 1911-ben kapott engedélyt a kettıs név elhagyására és 

a Hatvany név viselésére. 

 Deutsch Ábrahám Kıszegrıl települt át Aradra, a híres dél-

magyarországi gabonavidék központjába, ahol szatócsüzletet 

nyitott, szövettel, gyapottal, gabonával és más terményekkel 

kereskedett. 
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A napoleoni háborúk hatására a gabonakereskedelem felé for-

dult. Ezzel megteremtette a késıbbi hatalmas vagyona alapjait. 

Deutsch Ábrahámnak egy fia maradt, Ignác. (1806-1873) 

Kezdetben apja szatócsüzletében dolgozott, majd társtulajdo-

nos, aki különbözı arisztokrata családoknál hitelt nyújtó „há-

zi zsidó”. 

İ volt a hazai biztosítási üzletág megteremtıje. Felesége - 

Abelsberg Teréz (1802-1863) szintén gazdag terménykereskedı 

családból származott. 

1856-ban Pest város magisztrátusától nagykereskedıi jogosít-

ványt kapott Bernát fiával. 

Az 1850-60-as évek több vasútépítés fıvállalkozói, több mint 

10.000 hold birtoka volt. Ez jelentette a család malom-, majd 

a cukoriparhoz kapcsolódásának bázisát. 

1867-ben megvette a hatvani uradalmat az egykori Grassalkovich 

kastéllyal együtt. 

Két fia volt: József és Bernát. 

„Deutsch Ignác és Fia” cégben csak Bernát vett részt, késıbb 

az utóbbinak fia Béla. (XIII. 13/1.) 

Bernátnak (1826-1893) 7 gyermeke volt. 

József (1858-1913) /XIII.13/1.) 1884-tıl társtulajdonosa a 

„Deutsch Ignác és Fia” cégnek, 1888-tól a hatvani cukorgyár 

vezetıje. Apja (1893) halála után unokatestvére, Sándor 

(XIII.13/1.) és egyben sógora, üzlettársa lett. 

1910-ben bárói rangot kapott és a fırendiház tagja.  
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 Béla (1866-1933) 1897-tıl tagja a „Deutsch Ignác és Fia” 

közkereseti társaságnak. 1913-ban ı is igazgatósági tagja a 

családi érdekeltségekhez tartozó hatvani, nagysurányi és 

oroszkai cukorgyáraknak, és a Kassa-Odenburgi vasútnak. Ezen-

kívül több külföldi cukorgyár igazgatósági tagja (Kropin, Lu-

zan) /XIII.13/1.) Bécsben éltek. Felesége Taussig Klára az 

osztrák állami vasutak vezérigazgatójának lánya. 

Hatvany Béla és felesége összjövedelem és vagyonkimutatását 

lásd. XIII.13/1. Hatvany Béla 1917. évi adóügy címen és 

XIII.13/2. Hatvany Béláné iratai. 

Két fia, Pál és Péter 1933-ban veszik át apjuk örökségét. 

„Deutsch Ignác és Fia” cégbıl kiválva önállósították magukat. 

Hatvany Péteré lett a sárvári gyár részvényeinek többsége, Pá-

lé a temesvári „Gyapjuipari Rt.” /XIII.13/2./ 

Hatvany Péter 1902-ben Bécsben született, Németországban szer-

zett jogi és államtudományi doktori címet. 

Ezután Angliában telepedett le, Bruryben megalapította Anglia 

legmodernebb cukorgyárát. 

1933-tól 1936-ig volt igazgatója a sárvári gyárnak, egy késın 

felismert vakbélgyulladásban 1936. szeptember 18-án meghalt. 

(XIII. 13/2. körülményeit lásd. újságkivágások gyászhírrıl.) 

Felesége Abel-Gyagyovszky Vally 1938. április 5-én halt meg 

Budapesten. Második férje Homolka Oszkár. (XIII.13/2. dr. Hat-

vany Péterné iratai) 

Az új tulajdonos Hatvany Pál lett, aki 1938 után Londonban 

élt. Felesége Martina de Campos Mária de la Fuenciska. 
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(XIII.13/2. Hatvany Pál iratai = házassági szerzıdés) két 

gyermekük született Lydia és Béla. 

 

Iratjegyzék 

 

1. d. 1. „Deutsch Ignác és Fia” Bankház cég iratai 1870-1905 

  - Deutsch Ignác és Fia cég érdekkörébe 
  tartozó gazdaságok = Szolgálati szabályzata = 

  - Titeli Tisza-Duna töltés fenntartási 
  társulat iratai 

  - birtok könyvelési iratai 

  - bérleti szerzıdések 

  - közjegyzıi okiratok 

  - társulati adók 

  - levelezések 

  - öblözeti belvízszabályozás helyszínrajzai 
  (Deutsch Ignác és Fia cég vagyonkimutatását 
  lásd. Hatvany Béla iratai - Adügy 1917.) 

  2. Báró hatvani Hatvany-Deutsch Sándor iratai 
  (Arad, 1852-1913. febr. 18. Nagysurány) 

  - Hatvany-Deutsch Sándor báró tiszteletére 
  létesített alapítvány szabályzata 

  - Díszoklevél 1912 

  - Gyászjelentés 1913. febr. 20. 

  - Pályafutása (német nyelvő) 1913 

  - „Egyenlıség” c. lap megemlékezése 1913 

  - „Magyar Gyáripar” c. lap megemlékezése 1913 

  - Hagyatéki tárgyalás kivonata 1914 

  - Hatvany-Deutsch Sándor örököseinek 
  haszonbérleti szerzıdése 1916 

  - Magyar Hírlap - Hatvany villa sorsa napjainkban 1998 

  3. Báró hatvani Hatvany-Deutsch József iratai 
  (Bp., 1858.márc.30-1913.jún.30. Bad Neuheim) 

  - Gyászjelentés 1913. júl. 1. 

  - Emlékbeszéd 1913. nov. 2. 
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  4. Báró hatvani Hatvany-Deutsch Béla iratai 
  (1866-1933. jan. 31.) 

  - Deutsch Béla iskolai bizonyítvány 1866.febr.6. 

  - lejárt szerzıdések 

  - Selyp - Lichtenstein Bertalan 1892 

  - Osztrák-magyar jutagyár 1899 

  - lejárt vadászterületi szerzıdések 1895-1919 

  - „Dr. Rosenberg Gyula és neje Teixeira de 
  Mattos Karolin alapítvány” 1916 
  (Hatvany Béla gondnoka az alapítványnak) 

  - „Hungaria” Aradi Pamutgyár iratai 1909-1913 
  (1909.máj.15. alakuló közgyőlés) 

  - Sárvári izraelita hitközség köszönı levele 1910 

  - Bárói oklevél 1910.jún.5. 

  - Kropin és Luzan cukorgyárak répa 
  feldolgozása  1910-1913 

  - Fırendiház iratai 1914 

  - Adóügy 1914 

  - Adóügy (vagyonkimutatás) 1917 

  - 2 db számla 1932.nov.9., nov.10. 

  - néhai Báró Hatvany Béla emlékére 
  létesített „Aggok Háza” alapítvány 1941 

2. d. 1. Báró hatvani Hatvany-Deutsch Béláné 
  sz. Taussig Klára iratai 1910-1936 

  - Boden-Credit-Anstalt, Wien által 
  vezetett részvényeinek nyilvántartása 1911-1918 
  (részvényekrıl részletes kimutatás az 
  1. dobozban Hatvany Béla Adóügy 1917.) 

  - Kórház alapító okiratai 
  (édesapja lovag Taussig Tivadar tiszteletére) 1910.11.15. 

  - Grand Hotel Hungaria - igazolása a 
  szállodai szállásról 1935.okt.3. 

  - Sárvár községi bizonyítvány sárvári 
  tartózkodásról 1936.máj.25. 
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  2. Báró hatvani Hatvany Pál és felesége Martina 
  de Campos Maria de la Fuenciska iratai 1930-1942 

  - Házassági szerzıdés 1937.máj.25. 

  - Gyapjúipari Rt. Temesvár 1930-1940 

  - meghívók, gyászjelentések 1936-1942 

  - levelezések 1936-1940 

  - Hátasló ügy 1936 

  - Vadászati ügy 1936-1937 

  - Báró Hatvany Pálné iratai 1937-1940 

  3. Báró Hatvany Péter iratai 1902-1936 

  - Letéti elismervény 1902.máj.12. 

  - Levelek (Erika?) 1927-1928 

  - Marie Luise de Villeneuve 1927-1933 

  - W.A. 1932-1933 

  - táviratok 

  - számlák 

  - névjegyek, meghívók, köszönılapok, 
  újságkivágások, gyászhírrıl és halálának 
  körülményérıl 

  - álláshirdetésre válasz 1932-1933 

  - Bp. Fortuna u. 21. sz. ház biztosítása 
  és felújítási munkák 1935-1936 

  - Hagyatéktárgyalás jkv-e +1936.szept.18. 

  - hagyaték elszámolások 

  - Dr. Báró Hatvany Péterné sz. Ábel 
  Gyagyovszky Valéria iratai 1933-1939 
 

 

 

 

 

 

Szombathely, 2000. január 

 

/Kiss Lászlóné/



Hatvany-Deutsch család genealógiai adattár 
(az iratokban szereplı családtagok neveinek kiemelésével) 

 
 
 

Ábrahám 
 

Ignác 
(1803-1873) 

Abelsberg Teréz 
(1802-1863) 

 
József 

(1824-1903) 
Kreishaber Paula 

(1833-1899) 

Bernát 
(1826-1893) 
Weisz Laura 
(1837-1904) 

Róza Ernesztine 

 
Sándor Hermina László József 

(1858-1913) 
Laczkó Fanny 
(1888-1964) 

Emma Adél Károly Béla 
(1866-1933) 

Taussig Klára 

Irén Janka 

 
Lajos író Ferenc 

festı 
(XIII. 13/1. 

Magyar 
Hírlap 

Hatvany 
villa 

Irén  Pál 
(1900-) 

Martina de Campos de la 
Fuenciska 

Péter 
(1903-1936) 

Ábel Gyagyovszky Valéria 

 
 Lydia Béla 
 

 


