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BURÁNY NÁNDOR 

A barokk ember 

Koháry István ezredes 1686 szeptemberében szabadí-
totta fel Szabadkát a török iga alól. Gondolom, nem kell 
magyarázni, mit jelentett a török hatalom, a török katona-
ság másfél évszázados jelenléte ezen a vidéken, amib ő l 
pedig következik ennek a dátumnak, illetve az esemény-
nek a jelent ősége. Aki nem egy nagy matematikus, annak 
sem nehéz kiszámítani, hogy kereken 320 év múlt el az-
óta. Már ez elég ok lenne talán, hogy szót ejtsünk a fel-
szabadító csapatokat vezet ő  Koháry István ezredesr ő l. 
(Már az elején be kell vallanom, a tudományos metodoló-
gia követelményeinek nem felel meg teljesen az a körül-
mény, ahogy ehhez az adathoz jutottam. Zenta monográ-
fiájában olvastam, ott pedig a szerz ő  Lotharingiai Károly 
naplójára hivatkozik.) Találhatunk azonban több okot is 
arra, hogy a felszabadító alakja nagyobb mértékben le-
gyen jelen kulturális közvéleményünkben. Már azért is, 
mert Koháry mint ember és költ ő  egyaránt a barokk élet-
felfogásnak, a barokk szellemnek és kultúrának a képvi-
selő je, „akinek mintegy 10 000 verssort kitev ő  költésze-
te a magyarországi udvari szellem ű  barokk líra betetőzé-
se". (Varga Imre: A magyar barokk költészet egy változa-
ta, ITK,1973). Egyénisége jellemzésekor életrajzírói nem 
feledkeznek meg arról a tényr ő l, hogy „mint gyermekte-
len ember sokat áldozott a közjóra, a szegények gyámo-
lítására, legfőképpen pedig az egyházra s az ifjúság tanít-
tatására. Végrendeletében is f őúri bőkez űséggel emléke-
zett meg egyházáról és az iskolákról. Közel 600,000 fo-
rintra rúg azon összeg, melylyel a rom. Kath. Egyházakat, 
szerzeteket, seminariumokat s iskolákat gazdagitá, ebb ő l 
több mint 100,000 forintot szegény tanulók segélyezé-
sére rendelt fordíttatni. Nem feledkezett meg a nagy-
szombati iskoláról sem, melynek egykor növendéke volt, 
Kecskeméten kegyesrendi gymnasiumot alapított. A 
debreczeni hasonló intézetet pedig 31 növendékre con-
victussal látta el. Már maga e b őkezűsége halhatatlanná 
tevé nevét m űvelődésünk történelmében." (Illéssy János: 
Gróf Koháry István élete és munkái). 
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Jobbágyai, kik temetésén nagy számban megjelen-
tek, halála után talán valóban énekelték: 

Hol vagy most vég Fülek ragyogó csillaga, 
Fő  Koháry István, szegények gyámola, 
Árvák és özvegyek kegyelmes jó atyja, 
Hozzád járulóknak kegyelmes birája?!. 

Az Ének Fülek megégésérő l cím ű  költeményt Thaly 
Kálmán a Századokban V. tette közzé.) 

Hogy megannyi erénye és jótette ellenére az utókor 
mégis igen mostohán bánik vele, annak magyarázatát ta-
lán abban a tényben kell keresnünk, hogy mindvégig, Rá-
kóczi szabadságharca idején is, kitartott a Habsburg ural-
kodó mellett. Emiatt Thököly Imre elfogta, mikor a török 
segítséggel elfoglalta Fülek várát, s miután nem tudta ma-
ga mellé állítani, évekig várbörtönben tartotta, de ő  sem-
mi szín alatt sem akart a kurucokhoz átállni, mindvégig la-
banc maradt. Miért? „Nem hazafiatlanságból, hanem 
mert Lipótban és utódaiban a barokk világszemlélet értel-
mében Istent ő l rendelt abszolút monarchákat látott, a 
pietas és justitia megtestesít ő it. A kor uralkodóideálja a 
tévedhet е tlen, igazságos, jóságos, hatalmas és szigorú 
egyeduralkodó, ezt látta ő  a Habsburgokban, ha azért 
magyar érzését nem is rejtette véka alá..." (Angyal Endre: 
Koháry István, a barokk ember, Vigília, 1937.) 

II. Rákóczi Ferenc szabadságharcát történelmünk 
legszentebb eseményei között tartjuk számon, s amíg a 
Habsburg önkényuralom elleni harcához a magyar f őne-
messég jelent ős része csatlakozott, Koháry kitartott az 
uralkodó mellett és segítette azt a lázongók ellen. A nem-
zet emlékezete ezt mintha sosem tudná neki megbocsá-
tani. Meggyőződése volt, hogy a magyarság számára a 
legnagyobb rossz a török veszedelem (ebben nyilván 
nem tévedett, a török pusztítás következményeit évszá-
zadokkal később is érezzük), ett ő l pedig a nemzet egye-
dül nem, csak az osztrákokkal együtt harcolva tud meg-
szabadulni. Ő  maga s családjának több tagja is számos 
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török elleni ütközetben ontotta vérét (Kalapis Zoltán irt a 
péterváradi ütközetben /1716/ részt vev ő  három Koháry 
fivérrő l. Kettőjük barokkos síremléke a Szent György 
templomban található.) 

Méltatói igyekeznek magyarázatot találni az uralkodó-
hoz h ű  magatartására. A már említett Angyal Endre ki-
emeli: „Koháryt barokk emberré már nevelése tette, je-
zsuita iskolázása Nagyszombatban és Bécsben... a je-
zsuita szellem világformáló erején kívül benne él a magyar 
főúri költészet Balassiból kiinduló Rimayn át vezető  tradí-
ciójában, s kapcsolat f űzi Gyöngyösi Istvánhoz is..." 

Az imént idézett Varga Imrénél olvashatjuk: „A vallá-
sosság, a h űség, a Konstancia, a h ősiesség, a világ sem-
mibe vétele az örökéletért, a jócselekedetek stb. olyan 
eszmék, melyeket már a jezsuiták iskolájában életcélként 
tanult meg Koháry, melyek szerint élt. Neki szilárd tá-
maszt minden megpróbáltatása közt a világot és benne az 
emberek sorsát gondviseléssel irányító isten-eszme je-
lentett, a mulandó földi életet sub specie aeternitatis 
szemlélete, el őkészületként a barokk fantáziával elkép-
zelt szépséges, pompázatos túlvilágra, az örök élet bol-
dogságára. Ebben az életelvben gyökeredzik végs ő  so-
ron Koháry barokk világnézetének minden eleme, maga-
tartásának minden mozzanata: vallásossága, miszticizmu-
sa, aszketizmusa, h űsége a felkent királyhoz, visszautasí-
tása a magyarországi elégedetlenek, a „lázadók" (Thö-
köly Imre, II. Rákóczi Ferenc) politikai elgondolásainak, a 
velük való együttm űködés gondolatának..." 

Az uralkodók b őségesen megjutalmazták h űségéért, 
a török elleni harcokban való részvételéért és más szol-
gálataiért, de el őbb idézett végrendeletéb ő l láthatjuk,  

hogy a szerzett nagy gazdagságot nem pocsékolta el, ha-
nem a nemzet javát szolgáló építkezésekre, templomok, 
iskolák, konviktusok építésére, berendezésére fordította, 
s -érdemes még egyszer kiemelni - százezer forintot ha-
gyott a szegény sorsú tanulók megsegítésére! Valóban 
elmondható: nemcsak szavakkal, de minden tettével a tö-
rökök ki űzésére s a felszabaduló ország, a nemzet gyara-
pítására tiirekedett. Nem lehetne akár példakép is? 

A történelem, persze, sosem ismétl ődik, a hasonló-
ság azonban nem elhanyagolható. Akkor a török iga alatt 
nyögött a kontinensnek ez a része, a nyugatabbra fekv ő  
országok rettegtek a veszélyt ő l. Aztán jött a felszabadítás. 
Ez a barokk ideje. Most a kommunizmussal volt így, mi 
nyögtünk alatta, Nyugaton rettegtek t ő le. Mint akkor a tö-
rök veszedelem, most elmúlt a kommunizmus réme is. Új 
eszmék, új ideálok, új emberek, embertípusok születnek: 
mi vagyunk a megalkotói. Vagy csak a szemlél ő i? Koháry, 
az észak-magyarországi f őúr, hadvezér és költ ő  talán le-
hetne egy modell. 

És persze, az új eszmeáramlatok akkor sem Európá-
nak az idegen iga alól felszabadult, elszegényedett ré-
szén születtek, a barokk nyugatról áramlott át és jelent 
meg a lassan magukhoz tér ő  népek irodalmában, építé-
szetében, képz őm űvészetében, életformájában. 

Koháry István ezredes 1686 szeptemberében sza-
badította fel Szabadkát a török megszállás alól, ennek 
idén van 320 esztendeje, éppen ezért a közvélemény-
ben a mostaninál nagyobb mértékben jelen kellene 
lennie mint embernek és költőnek egyaránt: a barokk 
életfelfogásnak, a barokk szellemnek és kultúrának a 
képviselőjeként. 

Cantata profana III. 
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