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I. A kutatás célja és tárgya 

 

A XVII. század második felének és a XVIII. század első felének, azaz saját korának 

megkerülhetetlen - de ma már nem annyira kutatott – alakja volt Koháry István, füleki 

főkapitány, majd későbbi országbíró. Neve időről-időre feltűnik történet- és 

irodalomtudományi munkákban, hol katonai és politikai, vagy irodalmi munkásságát elemzik 

hosszabb-rövidebb tanulmányokban és kritikákban, de imázsépítési törekvéseivel, főúri 

reprezentációs tevékenységével és különböző társadalmi szerepeivel, szerepkonfliktusaival 

azonban már kevéssé foglalkoznak. Pedig érdemes feltenni a kérdést, hogy az a személy, aki 

köré az utókor, egy mai napig meghatározó erővel bíró legendáriumot épített fel, mennyiben 

formálta még életében történeti emlékezetének portréját imázsának tudatos építése által.   

A disszertáció célja és tárgya: 

-  egyrészt az volt, hogy az utókor Koháry recepciójában megjelenő, sok esetben 

kérdéses komponensek valóságtartalom vizsgálatát elvégezze, valamint 

meghatározza ezen elemek legendáriumba való beépülésének lehetséges okait; 

- másrészt, hogy Koháry István imázsépítési stratégiájának komplex elemzése által 

(feltételek, komponensek, eszközök, technikák, célok, reprezentációk) feltérképezze 

a főúr társadalmi- és politikai reprezentációs szerepét; és képet kapjon politikai 

motivációiról;  

- harmadrészt, hogy bemutassa a státuszaihoz köthető szerepekkel, azok 

szerepelvárásaival, hogyan tudott azonosulni, vagy adott esetben milyen 

szerepkonfliktusokba ütközött. 

E szempontok meghatározása, vizsgálata és bemutatása azt az elsődleges célt szolgálta, hogy 

bizonyítást nyerjen az a tézis, amely szerint a főúr még életében tudatosan építette fel imázsát, 

és saját maga alapozta meg későbbi legendáriumában megjelenő meghatározó, sok esetben 

kérdéses komponensek jelenlétét.  

Vizsgálat tárgyává tettem ennek megfelelően a történetírás Koháry portréját; valamint a gróf 

imázsépítési folyamatának egészét. Ez előbbi esetében részletesen elemeztem a különböző 

korok történetírói által megalkotott Koháry portrékat a politikai- és társadalmi viszonyok 

tükrében; ez utóbbi esetében pedig részletesen bemutattam a gróf imázsépítési folyamatának 

kezdeteit, az imázsépítés feltételrendszerének kialakítási folyamatát, majd annak tudatos 

formálását, és továbbhagyományozásának igényét.  
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Koháry István a bécsi egyetemi tanulmányi évei végeztével, tézislapjainak (Galavics Géza 

értelmezésében a tézislapok a disputáló diákok valósághoz való viszonyának kifejezői) 

elkészítésével – amelyeket a tudatos imázsépítési folyamat első lenyomatainak tekinthetünk - 

először tehetett tanúbizonyságot technikai tudásáról és világhoz való viszonyáról. 

Tanulmányai befejeztével, főkapitányi pozíciójának birtokában, imázsának felépítését és 

megszilárdítását tűzte ki célul, amelyhez véleményem szerint, az általam sikerfaktorként 

(családi reputáció, kapcsolati háló, vagyon, tanulmányok, személyes hírnév, lojalitás, 

reprezentáció) megnevezett tényezők elengedhetetlen előfeltételek voltak. Ezek meglétét, 

illetve megszerzési/felépítési folyamatának egészét vizsgáltam Koháry karrierépítési 

törekvéseinek tükrében. 

Imázsa tudatos formálásának kutatása során az elemzés tárgyává tettem kommunikációs 

stratégiáját, reprezentációjának „termékeit”, illetve reprezentációjában a legmeghatározóbb 

jelentőséggel bíró komponensnek a megjelenését, annak okait és következményeit.  

Ezt követően az imázs továbbhagyományozásának kérdése kapcsán, Koháry nevelési elveit 

és értékrendjét vizsgáltam, amelyek az önreprezentáció, az identifikáció, és a hosszútávú 

emlékezet megteremtésének igényét is szolgálták. Mindeközben a családi magánlevelezésre 

hagyatkozva, a különböző szerepeihez és azok szerepelvárásaihoz való alkalmazkodását, vagy 

éppen ellenkezőleg, azokkal szembeni konfliktusait is figyelemmel kísértem, hogy teljesebb 

képet kapjak biográfiájában megjelenő vitás alkotó elemeket illetően.   

Ezzel célom volt, hogy a Koháry életmű eddig csak érintőlegesen, más szempontok 

kiegészítő háttéranyagaként tekintett kérdéskörére irányítsam a figyelmet, miközben választ 

kerestem egy többször megfogalmazott, de részletesen eddig még nem elemzett kérdésre: 

Milyen képet közvetített magáról gróf Koháry István életében, ez milyen hatást fejtett ki 

későbbi történeti portréjára, és hogy e kettő összehangban volt-e egymással?  
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II. A kutatás forrásai  

A teljes Koháry életművet érintő források különböző forráscsoportokra oszthatók. Ezek közül, 

azokat emelem ki, amelyek a disszertációm kutatói munkája során elengedhetetlenek voltak.  

a) Magán- és hivatalos levelek; oklevelek; számadások; beszámolók 

A Koháry-Coburg családi levéltár a múlt század elejéig a Koháryak szentantali kastélyában 

volt megtalálható, amely az I. világháborút követően határon túlra került. A családi levéltár a 

szlovákiai levéltári rendezést követően átszállításra kényszerült. Az eredeti anyag, azaz a 

Koháry-Coburg család iratai (Rodovy Archiv Koháry–Coburgov) a Besztercebányai Levéltárba 

kerültek (Státny Oblastny Archiv v Banskej Bystrice). Magyarországon ennek egy jelentős 

része az 1970-es és 1980-as években mikrofilmen is kutathatóvá vált a szlovák-magyar levéltári 

együttműködésnek köszönhetően. A nagyon gazdag magyar, latin és német nyelvű 

forrásegyüttes, ma a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának Lángliliom utcai 

épületében mikrofilmen (MNL–OL C – cseh és szlovák mikrofilmek) megtekinthető, de a 

kutatást nehezíti, hogy a különböző iratok semmilyen kronológiai, vagy tematikai rendezési 

elvet nem követnek. A disszertációm fő forráscsoportját ezek a mikrofilmes anyagok 

jelentették.  

A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának Bécsi kapu téri épületében fellelhetők 

eredeti dokumentumok a család levéltárából (MNL-OL P 2257. 667. egység, 5-7. tétel: Koháry 

II. István iratai), amelyeknek a 17-18. századi iratai Nyári Albert gyűjteményének részeként 

kerültek az archívumba, és amelyek szintén forrásként szolgáltak dolgozatom elkészítésénél.  

A Koháryakkal szoros kapcsolatban álló családok levéltári anyagában is találhatók értékes 

források, főleg Esterházy Pál nádor (MNL-OL P 125.: Az Esterházy család hercegi ágának 

levéltára, Esterházy Pál nádor iratai) hivatalos iratait magában foglaló anyagban, amely a 

fentebb megnevezett levéltárban kutatható, és szintén dolgozatom forrásanyaga volt. 

 

b) Régi nyomtatványok és kéziratok 

Az Országos Széchényi Könyvtár Régi Nyomtatványok tárában található meg a Koháryról 

szóló első biografikus mű, a latin nyelven írodott Posthuma memoria, amely dolgozatom egyik 

fő forrását képezte. Továbbá Koháry mecénási tevékenységéhez kapcsolódó, nyomtatásban 

megjelent prédikációs- és imakönyvek többsége is. A könyvtár kézirattára őrzi a gróf még 

életében kinyomtatott magyar nyelvű műveit (verseskötetek), és számos kéziratos 

gyűjteményben fellelhető versét is, vagy például a versesfüzetekhez készült előlapokat, 
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amelyek Koháry reprezentációs tevékenységének irodalomtörténeti megközelítésében képezték 

a vizsgálat tárgyát (OSZK Fol. Hung. 151. ; OSZK Quart. Hung. 193, 981, 4159). 

 

c) Vizuális reprezentációk 

A vizuális reprezentáció tárgykörében is több forrás állt rendelkezésemre, amelyeknek egy 

jelentős darabja a Széchényi Könyvtár Apponyi metszetgyűjteményében (OSZK App. M. 78.) 

lelhető fel, ez a Johann Andreas Pfeiffel által készített Koháry metszet a 18. század első feléből, 

amely Carl Wilhelm Brand olajfestménye alapján készült. Emellett, fennmaradt képi forrás a 

füleki főkapitány második disputációjára készült tézislapja (1667); és egy 1685-ből származó 

festmény (MNM TKCS. 44. ltsz.), amely a rabságból szabadult grófot ábrázolja. A szabadulás, 

mint központi téma jelenik meg a gróf fogadalmi képén is, amelyet ma a Szépművészeti 

Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria barokk kori gyűjteményében őriznek (Szépművészeti 

Múzeum - MNG L. 5.022.). Ide sorolandók, de némiképp kilógnak a sorból a család címerének 

(az arisztokrata családok esetében szintén fontos jelentéssel és reprezentációs értékkel bírt) 

fennmaradt ábrázolásai, amelyek különböző régi nyomtatványokban fellelhetők.  

Emellett az utókor történeti munkáiban megtalálható Koháryról készült vizuális 

reprezentációk is disszertációm forrásául szolgáltak.  
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III. A kutatási eredmények összefoglalása 

Az értekezés újszerű, eddig még nem vizsgált szempontok szerint elemzi gróf Koháry István 

pályafutását, kiegészítve ezzel az eddigi kutatások eredményeit, olyan forrásanyagra 

támaszkodva, amelynek teljeskörű feldolgozása tovább árnyalhatja a grófról eddig kialakított 

történeti portrét.  

Kutatásom legalapvetőbb eredménye Koháry István imázsépítési folyamatának bemutatása, 

- a fókuszba az 1663-tól 1703-ig terjedő időszakot helyezve - és az imázsát felépítő 

komponensek összevetése, a történetírói hagyományban megjelenő Koháry képpel.  

1. Elsődleges feladatomnak tekintettem, hogy bemutassam a megfelelő imázs 

kialakításához szükséges feltételrendszer megteremtési folyamatát a főúr esetében, hét 

olyan sikerfaktort (családi reputáció, kapcsolati háló, vagyon, tanulmányok, személyes 

hírnév, lojalitás, reprezentáció) megnevezve és vizsgálva, amelyek véleményem szerint 

elengedhetetlen összetevői voltak Koháry sikeres karrierépítésének.  

2. Bemutattam, hogy az a kép, amelyet Koháry István magáról közvetíteni kívánt, - a 

sikeresen elsajátított reprezentációs technikák és módszerek biztos ismeretében - az a 

lipóti imázspolitikai koncepcióba, és jezsuita világképbe illeszkedő imázs volt.  

3. Rávilágítottam arra, hogy Koháry Fülek elvesztése, és a raboskodás elvesztegetett évei 

után kezdte meg imázsának igazán tudatos formálását azzal, hogy az ostrom és a 

börtönévek megpróbáltatásait beépítve imázskoncepciójába pozitív előjellel, saját maga 

tette le a történeti emlékezetében elevenen élő, személye köré épülő 

börtönmitológiájának alapjait.  

- Reprezentációs tevékenységének egészét tekintve a leghangsúlyosabb komponens 

és  központi téma, mindig szabadulásának története volt, amelynek kommunikációja 

meghatározó jelentőséggel bírt számára. Egyrészt, az őseivel való sorsközösség-

vállalásra épített; másrészt, a Krisztusért és a kereszténységért elszenvedett rabság 

képét építette be imázskoncepciójába, és ezzel a köztudatba is.  

4. Elemeztem a Koháry-recepció legendáriumában meghatározó erővel bíró, de 

meglehetősen kérdéses alkotó elemek valóságtartalmát, és vizsgáltam ezek beépülésének 

okait és motivációit a gróf portréjába. A források tanúsága szerint, ezen elemek 

beépítése/beépülése a recepcióba azt az elsődleges célt szolgálta, hogy a történetírás 

megpróbálta a gróf helyét és szerepét meghatározni, és egyben újra definiálni a magyar 

történelemben, az állandóan változó politikai- és társadalmi viszonyok tükrében.  
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- Zrínyi Miklóssal történő fiktív találkozásának meghatározó, tényként kezelt 

biografikus eleme a történetírásban, egyértelműen identifikációs szerepű volt.  

- Thököly Imre feleségének, Zrínyi Ilonának a pozitív megjelenítése a 

börtönmitológiában, azt a paradox helyzetet kívánta feloldani, amely ellentmondást 

teremtett volna a Zrínyivel való találkozás és Zrínyi, mint Koháry számára 

meghatározó példakép megjelenítésével.  

- Thököly Imre ördögi alakjának megteremtése a recepcióban nem Koháry István 

műveiből táplálkozott, hanem, jórészt a 18. századi történetírói hagyomány 

teremtette meg negatív portréját, eltúlozva Koháryval szembeni kegyetlenkedéseit.  

- Vallási buzgóságát a történetírói hagyomány legtöbb esetben azzal magyarázta, 

hogy a papi pályára szánták, valamint nőtlenségét is ezzel indokolták; illetve a 

későbbi súlyos sérülése is felmerült okként a házasság elvetésének kérdése kapcsán. 

A magánlevelezésekből az derült ki, hogy egyrészt, vagyoni megfontolásból, 

másrészt, puszta érdektelenségből kerülte el a házasságot, mivel egy tipikus vitézi 

életformát követve a katonai feladatait tartotta elsődlegesnek, és minden mást 

háttérbe szorított. Véleményem szerint, azonban további kutatást igényel a kérdés 

megválaszolása, az okok felkutatása.   

5. Koháry István különböző szerepeinek és státuszainak vizsgálatakor egyértelművé vált, 

hogy hierarchizált rendszerben gondolkodott.  

- Számára mindig az aktuális hivatali státusza, és ehhez kapcsolódó feladatai és 

szerepelvárásai voltak elsődlegesek, ezért más státuszaihoz kapcsolódó 

kötelezettségeit (pl. családfői szerepkör) elhanyagolta. Ebből származott legtöbb 

családi konfliktusa.  

- Főkapitányságának kezdeti időszakában, nehezen tudta összeegyeztetni a 

főkapitányi szerepkörhöz kapcsolódó udvari instrukció elvárásait, a családi 

hagyományból, a katonai életstílusból és értékrendjéből, valamint mentalitásából 

fakadó tevékenységeivel. Mit értek ez alatt? Több ízben megszegte a vasvári béke, 

és a főkapitányi instrukció pontjait, amikor katonáival a Hódoltság területére betörve 

törökkel szembeni portyákon vett részt. 1674-ben, emiatt még letartóztatását is 

elrendelték, és Bécsbe idézték hivatalos meghallgatásra.  

6. Koháryt disszertációmban szándékosan 17. századi főúrnak neveztem. Imázsának 

meghatározó összetevői a 17. századi eseményekre építettek, és a 18. században 

keletkező főúri reprezentációjának „termékei” tulajdonképpen fiatalsága számára fontos 

eseményeinek felidézései voltak. Még a róla szóló történeti munkák is nagyobb 
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terjedelemben tárgyalják életének 17. századra eső felét, míg azt a kevésnek és 

jelentéktelennek (1714-ben országbíróvá választják) nem mondható 31 évet, amelyet az 

új században tevékenykedett. Véleményem szerint, ez jelentős mértékben, magának 

Kohárynak is köszönhető, aki életében tudatosan igyekezett imázsát úgy építeni és 

formálni, hogy abban nagy szerepet tulajdonított a 17. századi történéseknek.  

 

Dolgozatom bemutatja a korabeli források felhasználásával a gróf főúri reprezentációját, és 

saját korában való megítélését is górcső alá veszi. Véleményem szerint ezek kutatása, és az 

eredmények magyarázatot adhatnak az utókor Koháry recepciójában megjelenő, sok esetben 

kérdéses komponensek jelenlétére, ugyanakkor segíthetik a legendárium elemeinek 

valóságtartalom vizsgálatát, miközben újabb ismeretekkel szolgálhatnak a portré 

árnyalásában. Természetesen dolgozatom célja nem lehetett egy paradigmazáró koncepció 

kialakítása, de úgy gondolom, hogy Koháry István imázsa, társadalmi presztízse, közéleti és 

magánéleti szerepei, valamint kapcsolatrendszere korabeli alakulásának vizsgálata 

elengedhetetlen főúri portréja bemutatásakor. 
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