
Mindezek után csupán Scegholm kérdése maradt nyitva. Mivel kizárólag olyan települést kell keres-
ni az említettek közül, amely az Abák tulajdonában volt, egyetlen lehetõségként nem gondolhatunk
másra, mint Szegre, azaz a jelenlegi Szegire (Sceg, Zegy96), amely a közelsége folytán az alapítólevél
Tiszaladány utáni felsorolásának is megfelel. A korai említés után a forrásokban csak késõbb felbukka-
nó település északnyugati oldalán található ugyanis az a településnévhez illeszthetõ „holm”, vagyis az
1,625 hektárnyi, ma Várhegynek nevezett domb, melynek legmagasabb tengerszint feletti magassága
292 méter, ami mára a világörökség részét képezi.97 A nevét arról a várról nyerte, amit valószínûleg a
tatárjárást követõen az Abák építettek oda, s ami 1315 és 1317 között Petenye fia Péter tulajdonában
volt. Tõle I. (Anjou) Károly (1301/1310–1342) király parancsára Ákos nembeli Mikcs bán foglalta el.98

Maga a település 1317-ben részben még egyházi tulajdonban volt, amikor is az egri káptalan megsze-
rezte az ottani bortized- és gabonadézsma-szedés jogát.99 Részben viszont az Abák is birtokosok voltak
benne, ugyanis 1327-ben a káptalan ítélkezett a Keresztúri család örökösödési ügyében.100 Ez a Szegha-
lom, vagyis Szegi ráadásul olyan vidéken fekszik, ami alkalmas volt arra is, hogy a lakói az alapítóle-
vélben kiszabott tartozások közül még bort is tudjanak szolgáltatni a monostornak, ahová az alapító
szõlõmunkást is rendelt. Ezt a bortizedrõl szóló adaton túl még XIX. század eleji leírás is alátámasztja,
mely szerint „a zsadányi [Hernádzsadány, jelenleg a szlovákiai �adaòa] és szegi borok legfüszeresebb-
nek tartatnak a hegyaljai borok közt”.101

Végül a címben föltett kérdésre, miszerint hány Békés megyei település neve szerepel a százdi alapí-
tólevélben, a föntiek alapján határozottan kijelenthetõ: egy sem. Ez a végkövetkeztetés egyben arra is rá
kívánja irányítani a figyelmet, hogy milyen bizonytalan és kényes dolog az, ha csupán a helynevekbõl
kiindulva kerül tárgyalásra egy település története, nélkülözve annak minden más adattal való egybeve-
tését. A köztudatba mélyen beívódott tévedések kijavítása ugyanis meglehetõsen hosszú idõt vesz
igénybe. Adott esetben immár másfél évszázadnál járunk.

Kazinczy István

Korabeli feljegyzések
a Koháry családdal kapcsolatban

Írásunkban a csábrági és szitnyai Koháryak közül a két István nevû családtaggal, apával és fiával kí-
vánunk foglalkozni, akik után értékes nyelvi emlékek maradtak fönn. Nem kívánjuk megismételni a ge-
nealógiákból ismerteket, csupán azokat az elemeket szeretnénk kiemelni, amelyek az õ életükkel kap-
csolatban fontosak voltak, s mindezeket kiegészíteni olyan adatokkal, amelyek új elemek, s kimaradtak
vagy pontatlanok az eddigi leírásokban. A két nyelvemlék között körülbelül ötvenévnyi különbség van.
Témájukban is teljesen eltérõek. Az elsõ egy leltári hagyaték I. István halála után, amely inkább nyel-
vészeti-nyelvtörténeti érdekesség. A másik pedig II. István naplója, amely inkább genealógiai szem-
pontból került elõtérbe a családi adatok pontosabbá tételéhez. Természetesen ez utóbbi is figyelemre
méltó adalék a kor nyelvi megismeréséhez, valamint a családtagok életérõl fennmaradtak kiegészítésé-
hez.

Koháry (I.) István 1616-ban született (apja báró Koháry Péter királyi személynök és hadvezér, anyja
Kazy Borbála).1 1657-tõl Fülek2 várának örökös várkapitánya, 1658-tól pedig Hont megye fõispánja
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96 Vende A. i. m. 110. o
97 A nemzetközi egyezmény alá esõ terület sorszáma: HUBN 10007, 275/2004.(X. 8.) Korm. Rendelet és a

45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján különleges madárvédelmi terület (HUBN 20073). Tokaj-Hegyalja-
Borvidék Világörökség része.

98 Kiss Gábor: Várak, várkastélyok, várhelyek Magyarországon. Panoráma, Budapest. 1984. 76–77. o.
99 Anjou-kori oklevéltár. IV. köt. (Szerk.: Nagy Imre–Tasnádi Nagy Gyula.) Okmánytár, Budapest 1883. 680. o.

100 Anjou-kori oklevéltár. XI. köt. (Szerk.: Almási Tibor.) Okmánytár, Budapest–Szeged, 2000. 613. o.
101 Magda Pál: Magyar országnak és a határõrzõ katonaság vidékinek legújabb statisztikai és geographiai leírá-

sa. Pest, 1819. 282. o.

1 Nagy Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal. V. Pest, 1859. 289–291.
2 Fülek (ma: Fil’akovo Szlovákiában) a Losonci járásban található. Koháry István, a császár hûséges embere

volt a vár kapitánya. Ostromakor kényszerbõl fel kellett adnia, s a törökök a várat fölrobbantották. A várost vi-
szont nem teljesen égették fel, ezért sikerült abban a Koháryaknak egy kúriát, valamint egy barokk stílusú kas-
télyt felépíteniük. (Ez utóbbi az ún. Coburg-kastély, amely jelenleg gimnáziumként mûködik.) Õk építtették
újjá a templomot és a kolostort is 1694–1727 között, amely ma búcsújáróhely.



volt. 1664. július 19-én Léva mellett a törökök elleni harcban esett el.3 Elsõ felesége divékújfalusi
Újfalussy Éva volt. Gyermekük nem született, s azt sem tudjuk, hogy a neje milyen körülmények között
és mikor halt meg. (A genealógiák nem egyértelmûek ebben a kérdésben, néha õt említik ifjabb István
anyjaként.) Második felesége gróf gyarmati Balassa Judit volt (* ?–†1711), akivel 1648. január
15–16-án kötöttek házasságot Bicsén.4 Ebbõl a frigybõl hat gyermekük született. A Koháry család élet-
rajzának leírói általában csupán négyrõl tesznek említést. Mindezért érdemes a hat utód nevét és a kü-
lönbözõ – elsõsorban családi – forrásokban fellelhetõ adatait a késõbbiekben felsorolnunk.

Mint említettük, Koháry István Fülek várkapitánya volt, ezért családjával itt rendezte be állandó lak-
helyét. Halála után, természetesen, a család tagjainak el kellett hagyniuk, hogy átadhassák azt a leendõ
új kapitánynak. Ez nagyon hamar megtörténhetett, s valószínûleg a csábrági5 vagy a szentantali6 birto-
kukra költözhettek. Erre utal a késõbb Füleken leírt leltár, amely már nem tartalmazza a még élõk sze-
mélyes holmijait, ruhákat, a házvitelhez szükséges eszközöket, ékszereket, nagyobb pénzösszeget stb.
Valamint az is, hogy a leltár elkészítésekor feltûnik: egyes tárgyak nem a szokásos, használati helyükön
voltak, hanem valamilyen ok miatt egészen nem várható szobákban, helyiségekben voltak megtalálha-
tóak.

A hagyatéki leltárt a halálozást követõen körülbelül két hét elmúltával, 1664. augusztus 4-én
„Asszonyunk õ Ngának” kérésére végezte el két személy. Egyikük Báthory László, aki maga is Fülek
várában lakott, ott volt kis kúriája, valamint Michalek Miklós, Nógrád megye késõbbi szolgabírája. A
feljegyzés teljes szövegét 1885-ben Thaly Kálmán tette közzé.7 Ez betekintést nyújt egy akkori fõúri
család életének mindennapjaiba. Nem célunk a teljes leltár felsorolása, csupán a legérdekesebb részeket
és tárgyakat emeljük ki a sok közül a mai olvasónak.

Maga a kapitányi lakhely a következõ nyolc helyiségbõl állt. A „úr háza” (szobája), amely az egyik
legérintetlenebb helyiségnek tûnik. Ugyanis benne voltak az elhunyt fõúr személyes holmijai is. Búto-
rok, az ágya matraccal, derékaljjal, vánkos, paplan, lepedõ. Fegyverek, pecsét, nádpálca, három óra
(egyik mutatós, másik folyóóra vagy fövenyóra, azaz homokóra), esernyõ, olló, két ezüst fésû és tükör
tokban. Ezeken kívül szõnyegek, képek, zászlók, lobogók, asztalfia tele levelekkel. Érdemes külön ki-
emelni a könyveit: egy Biblia, egy magyar krónika és két imádságos könyvecske. Úgy tûnik, csak ez a
helyiség volt fûthetõ. Ugyan kályháról vagy kandallóról nem tesznek említést, de a tüzeléshez való kel-
lékek mind e szobában voltak: két vasmacska, rézfüstölõ, vasvilla a tûz kaparásához.

Az „Asszony házában” már teljesen más jellegû, és csak néhány holmi maradt. Asztalok, ágy, szé-
kecske, vadászathoz használt bélelt mente, süveg, nadrág. Egy tokban négy finczanum (findzsa, fül nél-
küli talpas csésze), iskatulyákban orvosságok, két gyertya, valamint egy hordó puskapor (!). Külön ki
kell emelnünk a díszes superlátot, az ágyhoz tartozó baldachint, függönyt. Egy könyvet is összeírtak itt,
ez Istvánffy A magyarok históriája címû, 1622-bõl származó krónikája. Ebbõl a szobából nyílt egy
kamrácska, ahol már összevissza voltak nem oda illõ tárgyak, például két réz fazék, ráma stb.

A harmadik szobát úgy jegyezték le, hogy a „lányok háza”. A többes szám azért furcsa, mert
Kohárynak csak egyetlen leánya volt, Judit. Itt volt található egy székecske, egy almárium (szekrény),
selymek, liktárium (lekvár, gyümölcsíz, befõtt), szárított gyümölcsök. És újra olyan tárgy, amely egyál-
talán nem idevaló volt: négy tekervényecske, azaz számszeríj, a kor egyik legveszélyesebb fegyvere.
Innen is nyílt egy kamrácska, amelyben csak egy diófából készült ágy volt. Arról sehol sem tesznek em-
lítést, hogy az öt fiú hol lakott, aludt. Talán már a vár katonái között volt a helyük?

Ezután következik a ház középpontja, a „palota”, azaz a díszterem, egyben az ebédlõ. Funkciójából
adódóan itt volt asztal, négy szék, tizenegy karszék, pohárszék. Csészék, metszett kristály üvegpalac-
kok, aranyozott metszett üvegek, réz borhordó kondér, réz gyertyatartók, egy rézdob (ez az egyik hang-
szer, amelyrõl szó esik, a másikat lásd késõbb). És bármilyen furcsának is tûnik, ebben a helyiségben ír-
ják össze latin elnevezéssel az éjjeliedényt, azaz a bilit. Egyéb, ide illõ evõeszközökrõl, tányérokról, tá-
lakról nem történik feljegyzés.
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3 Eltemették Garamszentbenedeken (szlovákul: Hranský Beæadik) a bencés apátsági templom alatti családi sír-
boltban. Itt nyugszik a család legtöbb elhunyt tagja.

4 Nagybiccse (szlovákul: Bitèa) Losonctól nyugatra fekvõ kisváros.
5 Csábrág, késõbb Csábrágvarbók (szlovákul: Èabradský Vrbovok) Korponától 12 kilométerre található. Ké-

sõbb ez volt a család nyári rezidenciája. A XIX. század elején hagyták el, s költöztek át véglegesen a kényel-
mesebb szentantali kastélyba, amely a honti uradalmaik székhelye lett.

6 Szentantal (szlovákul: Svätý Anton) Selmecbányától 5 kilométerre DK-re található. A település 1622-tõl lett a
Koháryak birtoka. 1826-ban a Coburg család szerezte meg.

7 Thaly Kálmán: Báró Koháry István hagyatéki leltára. Történelmi Tár. Bp., 1885. 605–608.



A következõ a palotából nyíló szoba. Itt volt a legtöbb nem odavaló tárgy: nagy sátor, régi sátor, asz-
tal, szék, karosszék, fürdõkádacska, valamint 38,5 mázsa búza. Mindezeket a helyiségeket, ma már
nem rekonstruálható formában egy folyosó kötötte össze, ahol csak egy vadászó hálót vettek nyilván-
tartásba.

Magán a fõúri lakáson kívül szorosan hozzátartozott egy úgynevezett sütõház, ahol csak egy
„sütõtekenyõ” volt, majd egy konyha, ebben két vasfazék, egy vízmelegítõ és egy asztal volt már csak.
Ide sorolhatjuk a négy pincét, amelyek közül egy volt a ház alatt több akó borral, a másik három a vár-
ban – az „alsó bót, általmenõ bót, bótféle” – helyezkedett el. Közülük az elsõ tûnik viszonylag érintet-
lennek, amolyan raktárfélének képzelhetjük el, ahonnan felhozták az éppen szükséges eszközöket. A
legtöbb tárgy ezüstbõl készült: medence, mosdó korsóstul, ezüstös bot, porozó, sótartó, poharak, gyer-
tyatartók, „kalanak”. És újfent olyan tárgyak, amelyeknek nem itt lett volna a helyük: fékágy (a ló állát
szorítja), szügyellõk (a hám párnázott, széles szíja, amelyet a ló szügyére helyeztek), tizenegy vég
posztó, négy kõsó, 300 forint, és végül a második hangszer: egy koboz. A következõben élelmeket tá-
roltak: szalonna, sajt, pirított hús, 3,5 hordó liszt és háj volt. A harmadikban átalagokban (boroshordó)
bort tároltak, s itt van újra egy oda nem illõ tárgy, egy páncéling.

A családot közvetlenül kiszolgáló személyzet közül négy élt a közelükben, s mindegyikük házában
voltak olyan eszközök, amelyek a Koháryak tulajdonát képezték – nem is érthetõ, hogy miért és hogyan
kerültek oda. Természetesen a két leltározó mindezeket számba vette.

A következõkben tekintsük át ennek a négy személynek a házát, miket is õriztek maguknál. A kocs-
márosnál volt: asztal, ágy, szék, három karszékecske. A tiszttartónál (az uradalomban magasabb rangú
gazdasági tiszt) írták össze a következõket: két párducbõr, csajtár–csótár (lóra háttakaró), szánkóba va-
ló hám, 24 nagy és négy kisebb ólomtál, két ólomtányér, egyéb tányérok, ecet. A kulcsár (a gazdasági
épületekre és a cselédekre felügyelõ alkalmazott) házában asztal és egy sóõrlõ malmocska volt, a szo-
bából nyíló kamrácskában pedig egy superlát (lásd feljebb), három sütõteknõ, fürdõkádacska, egy ren-
gõ bölcsõ, egy lóitató zomok (szomok, szomak), azaz bõrbõl készült lóitató edény, valamint három zsák
búza. Végül a sáfárházban (a sáfár az anyagi javak felügyelõje, gazdatiszt volt) négy szuszék (láda),
egy kis szekrényke, két-két sütõteknõ és puttony, két gyertyamártó és három zsák liszt szerepel az
összeírásban. A sort két más jellegû dolog zárja. Az egyik az, hogy hol mennyi szénájuk volt, a másik
pedig, hogy a Daróczi-majorban szám szerint hány jószág, állat volt az övüké. Nagy számokat olvasha-
tunk itt, például 123 sertés (plusz 36 süldõ és malac), 75 lúd, közel 100 szarvasmarha (tehén, tulok,
üszõ, borjú, ökör stb.).

A leltárban szereplõ tárgyakat több szempontból lehetne csoportosítani, ezekbõl csupán egyet kívá-
nunk itt bemutatni. Mivel egy 1664-es összeírásról van szó, ezért rengeteg olyan szót tartalmaz, ame-
lyek már nyelvtörténeti emléknek számítanak, s a mai olvasó csak magyarázattal tudja azokat megérte-
ni. A magyar nyelv fejõdésének bemutatására, a nagy változások érzékeltetésére gyûjtöttünk össze ezek
közül néhányat besorolva, és ahol kellett, magyarázattal ellátva. A nyelvi archizmusokat négy csoportra
osztva szokás tárgyalni, mi is ezt követjük az alábbiakban.

Kiavult szavak (más szó kiszorította a régi alakot a nyelvünkbõl): holoregium (pontatlanul leírt szó):
horológium – óra; rása vánkos – hímzett vánkos; írott superlát – hímzett baldachin függöny; umbra-
culum – esernyõ; hamvvevõ – hamutartó edény; tulok – ökör; zeczel-szék – karosszék, gyalogszék; fo-
lyó-óra, föveny-óra – homokóra; bót – boltozott pince; kamrácska – hálófülke; tonnácska – kis hordó.

Fogalmi archaizmusok (a szó és a fogalom is kikopott a nyelvünkbõl): tekervényecske – számszeríj,
tusával ellátott íj, nyílpuska; vasa – régi ûrmérték; bagaria szíj – puha marhabõrbõl készült szíj;
gyertyamártó, sótörõ malmocska.

Formai archaizmusok (a nyelv története folyamán megváltozott a szó alakja): palaszk, asztalfia,
iskatulya, sütõ tekenyõ, páncér ing, atlacz palan, putton, kalán, bélett (bélelt).

Jelentésbeli archaizmusok (a szó megmaradt, de a jelentése megváltozott): palota – díszterem; ház –
szoba; öreg ólom tál, öreg sátor – nagy tál, nagy sátor.

Valójában egy ötödik kategóriát is fel kellene állítanunk, amely a közvetlen (megszólítások) és köz-
vetett (írásbeli és említõ funkció) kommunikációra vonatkozik. Esetleg a kiavult szavak körét lehetne
bõvíteni ezzel az alfajjal. Ez megfigyelhetõ a rokonsági kapcsoltok megnevezésében, valamint az isme-
rõseikre vonatkozólag is. Ezek a kifejezések valaha sokkal több információt közöltek, változatosabbak,
pontosabbak voltak. Mindez napjainkra nagyon leszûkült, kevesebb tiszteletet adunk meg egymásnak.
Az itt ismertetett feljegyzésekbõl csupán néhány példa minderre: asszony anyám õ kegyelme, asszo-
nyunk õ nagysága, urunk õnagysága, húgomasszony (jelentése: férjezett húg, lánytestvér), kalocsai ér-
sek uram, Okolicsánÿ Pál uram.
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Most már tudjuk, hogy (II.) István nevû fiuk kö-
vette apját Füleken a vár fõkapitányi tisztségében.
(Egyes adatok szerint már 1664-ben, mások szerint
1667-ben. Ez utóbbit tartjuk elfogadhatónak, bár
még így is nagyon fiatalon, 18 évesen kapta ezt a
megbízatást.) Utólag leírva: talán fölösleges volt a
hagyaték leltározása, illetve a család esetleges gyors
elköltözése. Ez viszont akkor nem volt természetes,
azaz elõre megtervezhetõ a részükrõl.

Mint a bevezetõben említettük, Koháry Istvánnak
hat gyermeke született. A legidõsebb fiú, István
1704-tõl évente naptárt vásárolt, amelyet Lõcsén,
Nagyszombatban, Komáromban stb. nyomtattak. A
kor szokása szerint a kalendárium végébe üres lapo-
kat kötöttek be, hogy a tulajdonosa oda följegyezhes-
se a számára legfontosabbakat. Ezek az úgynevezett
notíciák (feljegyzések) az utókor számára nagyon be-
csesek, mert rengeteg családi, utazási, gazdasági, tör-
ténelmi adatot, eseményt megörökítettek. Ifjabb
Koháry István jegyzetei szólnak csapatának a vonu-
lási útvonaláról, verseket (a saját költésû latin verseit
is) másolt bele, sírfeliratokat stb. (Állítólag az a sír-
vers, amely a kivégzett Bezerédj Imre halálára ké-
szült, talán épp az õ szerzeménye.)

Mivel Eger 1687. évi ostrománál a jobb kezét egy török golyó megsebesítette, emiatt írni többé nem
tudott. Ezért a naptárakban olvasható jegyzeteket a levelei írásakor is alkalmazott bizalmas titkárának
diktálta le. Jelen témában három kalendárium bejegyzései a fontosak, mivel azok a családjával kapcso-
latos eseményeket és annak nagyon pontos adatait rögzítik. Ezáltal pontosabbá teszik a család történe-
térõl írtakat, a genealógiákban megjelent idõpontokat és kapcsolatokat. Mindezeket felhasználva, és ki-
egészítve a már megjelent ismeretekkel kívánjuk összefoglalni a Koháry családfa egy részletét. Ehhez a
kalendáriumok közül csupán az errõl szólókat használtuk föl: az 1711., 1712. és 1718. évi bejegyzése-
ket.8

Idõsb Koháry István gyermekeirõl: II. István volt a legidõsebb fiú, aki 1649. március 12-én született
Csábrágon. Hont vármegye fõispánja, elõtte – mint említettük – Fülek várának fõkapitánya volt.
1682-tõl 1685-ig rabságban élt,
miután Thököly elfogta és fog-
ságban tartotta, mivel nem volt
hajlandó átállni a felkelõk sorá-
ba a császár iránti hûsége miatt.
A börtönben töltött utolsó évben
I. Leopold király a családot gró-
fi rangra emelte. 1714-tõl lett
országbíró. Költészettel is fog-
lalkozott, versei legtöbbjét fog-
ságában írta. Elhunyt 1731. már-
cius 29-én Csábrág várában, éle-
te 82. évében. Abban az idõben
ez magas kornak számított. Nõt-
len volt, utódok híján nem örö-
kítette tovább a Koháry nevet.

Judit (*1650. április 27.–
†1718. V. 9. Nagykároly) életé-
rõl keveset tudunk.9 Egyes ge-
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8 Thaly Kálmán: Gróf Koháry István naptári jegyzeteibõl. Történelmi Tár. Bp., 1878. 396–400.
9 Takáts Sándor: Régi magyar nagyasszonyok. Szépirodalmi Könyvkiadó. Bp., 1982. 300–316. A könyvben

életének egy részét regényesen dolgozta föl a szerzõ.

Koháry (II.) István (Borovszky Samu [szerk.]:
Magyarország vármegyéi és városai.
Hont vármegye és Selmeczbánya sz. kir. város.
Bp., é. n., o. n.)

A csábrági vár (Borovszky Samu i. m. o. n.)



nealógiák a nevét nem is említik. Születésének és a halálozásának pontos idõpontját a kalendáriumban a
báty rögzítette. „Anno Domini 1718. dje 9. Maÿ holt meg Barkóczy Györgyné húgomasszony, Koháry
Judith, kinek is Isten irgalmazzon és vigye bé lelkét maga szent országába!”10 Imre (*1652. május
10.–†1664.) tizenkét éves korában elhunyt. Halálozásának körülményeirõl nem maradt fenn feljegyzés.
Farkas (*1654. április 3.–†1704.) felesége gróf Rechberg Mária Lujza volt. Részt vett Buda ostromá-
nál. 1704-ben családostul Horvátországba ment, mivel az ottani zavargások lecsendesítésére rendelték
ki. Itt halt meg Dubrava (Dubrovnik?) nevû városban. Nyolc gyermeke volt, négy fiú és négy leány:
György, János, András, Ignác, Bora, Éva, Judit és Zsófia. A két elsõ fiú csatában esett el, egyikük
Péterváradnál, a másik Belgrádnál. Ignác Nagyszombatban tanult, ott halt meg fiatalon. András nevû
fia vitte tovább a Koháry nevet, akinek négy fia és három lánya született. János (*1657. június
13.–†1696) felesége – egy horvát származású nemes lánya – orbovai Jakusith Polixena volt. (Lásd a
lábjegyzetet Koháry Juditnál!) Thököly ellen harcolt, amikor az elfogatta, s hadi fogságba vetette. On-
nan kiszabadulva még részt vett a budai ütközetben. (Halálának évét egyesek 1690-re teszik, amely va-
lószínûleg nyomdahiba.) Házasságából gyermek nem született, ezért a Koháry név ezen ágon is kihalt.
Gábor (*1659. január 10.–† ?) ferences rendi barát lett. Ezért õrá mint szerzetesre, már nem vonatko-
zott az 1685-ben kapott grófi rang. Nem tudjuk, hogy melyik kolostorban élt, azt sem, hogy mikor halt
meg. Csupán feltételezzük, hogy a közeli Garamszentbenedeken temették el a családi kriptába.

István bátyjának errõl már nincs a naptárban feljegyzése, mivel a notícia csak 1718-ig tart.
Mint korábban említettük, csak egyetlen férfiágon öröklõdött a Koháry név (Farkas fia András),

amely azután Farkas dédunokájával, Ferenccel 1826-ban végleg megszakadt. Ugyanis neki egyetlen le-
ánya született 1793-ban, Mária Antónia Gabriella (†1862). Õt 1816. január 2-án Szász–Coburg–Gotha
Ferdinánd György herceg vette feleségül, ezáltal rászállt a teljes Koháry vagyon, az uradalmak és a kas-
télyok.11 A férj 1827-ben Magyarországon honfiúsíttatott, örökölte a Koháry nevet is, ezáltal a herceg a
Koháry–Coburg vezetéknevet használhatta. Legidõsebb fiuk, Ferdinánd 1836-ban feleségül vette II.
Mária portugál királynõt, s Péter fiuk születése után 1837-ben megkapta a Portugália királya címet. In-
nen egészen új történet kezdõdik a volt család életében, amely már túllépi ezen írás témáját.

Idõsb Koháry István két dolgot bizonyára nem gondolhatott életében. Az egyik az, hogy ez a gazdag
fõúri család, amely oly sok utódot nemzett, közel kétszáz év múltán ki fog halni férfiágon, s nem lesz
közülük egy sem, aki majd tovább viszi a család nevét. A másik pedig az, hogy egy késõbbi lányutódja
házassága révén nyolc-tíz hercegi, fejedelmi, királyi és cári családdal kerül majd rokoni kapcsolatba
(portugál, belga, angol, mexikói, brazil, francia, a Habsburg–Lotharingia-i ház, a bolgár cár stb.), s
ezeknek, valamint utódaiknak az ereiben valamennyi kis magyar, Koháry vér fog csörgedezni.

Fülöp László–Barkóczy László

Marsili 1683. évi kapuvári elfogása
A bolognai születésû Luigi Ferdinando Marsili/Marsigli (1658–1730) elképesztõen mozgalmas éle-

tet élt, tudományos-katonai munkássága pedig annyira szerteágazó, hogy tevékenységét nem is lehet
pusztán egyetlen címkével összefogni. Kalandos élettörténetét egy pikareszk regény is megirigyelhet-
né: a jómódú itáliai családba született tudós utazó természettudományos tanulmányait követõen volt
isztambuli kém, diplomata, hadmérnök és térképkészítõ, majd ásványgyûjtõ, földrajztudós és nyelvész.
Hadmérnöki-katonai munkássága részeként felmérte a Rába vidékét, és az elsõ részletgazdag, topográ-
fiailag hiteles térképet készítette el a Rábaközrõl és váráról, Kapuvárról. Buda visszafoglalásánál az
égõ várból Mátyás corvináit mentette, elsõként szentelt nyelvészeti szakmunkát a rovásírásnak, soproni
lábadozása idején mintegy mellesleg megírta a kávéról szóló egyik legkorábbi értekezést.

58

10 Báró Barkóczy György 1688-ban Ugocsa megyei fõispán volt. Apja III. László, kinek elsõ felesége a horvát
származású orbovai Jakusith Erzse volt. Ez utóbbi családdal házasságok révén többszörös volt a kapcsolatuk.
Thököly végeztette ki 1688-ban, ugyanúgy, mint Zsigmond nevû testvérét, a király iránti hûségük miatt.
Egyetlen leányuk volt, Krisztina (*1669 †1724), akit báró nagykárolyi Károlyi Sándor vett el feleségül. Gyer-
mekeik: László, Klára, Borbála, Mihály és Ferenc, akik közül nem mind érte meg a felnõttkort. Nagy i. m.
(1857) 198. Takáts Sándor fent idézett könyvében azt írja, hogy Györgyöt nem végezték ki, ugyanis még ké-
sõbb is harcolt Thököly ellen, s „természetes halállal halt meg”. Takáts i. m. 301.

11 A család öröksége eredetileg a királyra, I. Ferencre szállt, aki viszont azt Mária Antónia férjének, Szász–
Coburg–Gotha-i Ferdinándnak adományozta.


