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Koháry II. István (1649–1731) / Carl Wilhelm Brand (Brandt) 
olajfestménye, 1742 (Trencsén, piarista rendház; az 1950 és 
1990 közöti évtizedekben a trencséni múzeumban; a dublí-
ro zot kép hátoldalán az eredeti szignatúra másolata: C. W. 

Brandt pinxit Tyrn. 1742 ). A festmény fölirata szerint ( Ex cel

lentissimus ac Illustrissimus Do minus Comes Stephanus Ko há ri 
au xit e locupletavit Domus Pro bationis Societatis Jesu Tren chi
ni ensis MDCCXXVI.”) a tren cséni jezsuita noviciátus számára 
készült, amelyet Koháry István 1726-ban jelentős adománnyal 
gazdagítot. Az arc kidolgozásában olyan mértékű hasonlóság 
igyelhető meg a Történelmi Képcsarnokban őrzöt sötét hát-
terű portréval, hogy föltehetően egyszerre, egy megrendelésre 
készültek. Ez a trencséni változat Koháryt a reprezentatív ud-
vari portrék kellékeivel: oszloppal, drapériával, asztalon elhe-
lyezet süveggel ábrázolja. A főúr bal kezébe buzogány került, 
és sérült jobb keze is épnek látszik.

Irod. Pe vá-P e vá, Anna, Maliarstvo 18. storočia na Slo
vensku, Bratislava, 1983, 91. Saur Allgemeines Künstlerlexikon: Die 
bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, begr. Günter Mei e , 
München-Leipzig, 1996, Band 13, 593.



EL SZÓ 

Koháry István országbíró, költő és magyar hazafi rendkívüli személyiség volt, aki 
hosszú élete során karddal, tollal, a jog igazságával szolgálta egyházát és hazáját. A 
történettudomány feladata, hogy számba vegye mindazt a sok jótéteményt, amely-
lyel e kivételes férfiú számtalan helyen és számtalan módon gyarapította a török és 
kuruc háborúkban kivérzett, erkölcseiben és javaiban is elszegényedett Magyaror-
szágot. 
 De talán ennél is többet mond számunkra életének példája. Jellemének páratlan 
gazdagságából már kortársai is egyháza és hazája iránti önfeláldozó h ségét emel-
ték ki. Kevés olyan történelmi személyt ismerünk, különösen ebből a korból, aki 
lelkiismeretéhez, elveihez, katolikus hitéhez olyan következetesen ragaszkodott 
volna, mint Koháry István. Isten iránti szeretetből kész volt minden földi javáról, 
sőt életéről is lemondani. 
 Koháry nagy jelentőség  alapítványai és kezdeményezései közül – a magyar 
történelem tragikus útvesztőinek következtében – az egyik legmaradandóbbnak a 
kecskeméti piarista iskola bizonyult, amely ma is élő, és az alapító céljának megfe-
lelően m ködő intézmény, ahol Koháry emléke elevenen él. Ezt mindenki számára 
láthatóvá teszi az, hogy 2001 óta a gimnázium előtt áll az iskola alapítójának, 
Koháry Istvánnak egészalakos szobra, az országbíró, költő és magyar hazafi méltó 
emlékm ve. 
 Koháry életének példája és az általa alapított intézmény összekötik számunkra 
a múltat a jelennel. Alakja, munkássága, nagylelk sége, megingathatatlan becsüle-
tessége és következetes vallásossága méltók arra, hogy példaként állítsuk ifjúsá-
gunk elé, költészetéből áradó életbölcsessége pedig ma is tanulságként és útmuta-
tóként szolgál. Hála és köszönet mindazoknak, akik most e kötet összeállításával 
lehetőséget teremtettek mindannyiunknak ahhoz, hogy Koháry István életét és ko-
rát jobban megismerjük, és hogy életének példája erőt adjon az új nemzedékeknek 
is egyházuk, hazájuk, városuk szolgálatára. 
 Ehhez biztatásul pedig mindannyiunk számára álljanak itt Koháry István sza-
vai, amellyel leveleiben a kecskemétieket köszöntötte: „Sok jókkal áldjon Isten ben-
neteket!” 
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