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mindenhol feltüntették az anya nevét is, nála – és csak nála – ez nem sze-
repel, mert nem volt adatuk róla. Viszont elképzelhetőnek tartom, hogy az
1951-es bejegyzés Meszlényiról szól.24 Ebben az április 11-én kelt feljegy-
zésben név szerint fel vannak sorolva, kik haltak meg. Csillag György
ávós főhadnagy aláírásával jelentette, hogy Radó őrnagy orvos március 5-
én egy férfit hozott a Mosonyi utcai kórházba, aki már a mentőautóban
meghalt. Miközben minden elhunytat név szerint említenek meg, a
püspököt nem. Valószínűleg tehát Meszlényi Zoltánt kereshetjük ebben a
személyben, akinek neve sincs feltüntetve. Az 1951-1952-ben elhunytakat
név szerint közlik, de mivel ezek között már nem található, az 1951. már-
cius 5-i bejegyzés a mentőautóban elhunyt férfiról Meszlényit jelölheti.
Egyébként más adat is az 1951. március 4-i halálát erősíti meg.

Összegzésként elmondható, hogy a mártírságot vállaló püspök
élete, a diktatúra idejében meg nem alkuvó személyisége és halála méltó
arra, hogy a jövő nemzedékének példája legyen.

Kovács Eszter

Forgách Miklósné Bossányi Eszter életrajza
Bohuslav Balbín Bohemia Sanctájában

A Trentói Zsinat után több tudományos vállalkozás indult. Jean
Bolland belga jezsuita kutatócsoportjának célja a szentek életrajzainak
megírása volt, korszerű kritikai módszerekkel, kizárólag hiteles forrásokra
támaszkodva. Munkájukhoz kapcsolódott Csehországban Bohuslav Bal-

24 ÁBTL 2. 5. 6. XII/7-c. 1951-1952, 41.

1 Bohuslav Balbín (1621-1688) jezsuita történetíró. Tanulmányait a jičini, prágai és olomouci je-
zsuita kollégiumokban végezte, 1638-ban lett tagja a jezsuita rendnek. Ezt követően jezsuita is-
kolákban tanított és lelkipásztori munkát végzett. Már tanulóévei alatt nagy mennyiségű forrást
gyűjtött össze különböző városok levéltáraiból. Ezt a forrásanyagot később felhasználta történeti
munkáihoz. Pályája kezdetén híres cseh kegyhelyekről írt (Diva Vartensis, Diva Turzanensis,
Diva Montis Sacer). 1663-tól kizárólag kutatással foglalkozott. 1669-ben elkészült Epitome
rerum bohemicarum című könyvével, amelyben Csehország történetét írta meg hiteles források
alapján. A könyv megjelentetését sokan ellenezték, ezért csak 1673-ban látott napvilágot. Tör-
ténettudományi munkái mellett fontos megemlítenünk Dissertatio Apologetica pro lingua slavo-
nica, praecipue bohemica című értekezését a cseh nyelv korabeli állapotáról. Legfontosabb mű-
vei közé tartozik a Miscellanea regni Bohemiae című többkötetes enciklopédia. Vö. RAK, J. –
KUČERA, J. P., Bohuslav Balbín a jeho místo v české kultuře (Praha 1984) 71-104.
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bín1 jezsuita. Nagy műve 1682-ben jelent meg Prágában Bohemia Sancta
címmel. Ez a 17. századi Csehországban különösen nagy jelentőségű volt,
ugyanis a historiográfiában uralkodóvá vált a protestáns emigráns tör-
ténetírók véleménye, mely szerint a protestáns, huszita hagyomány a cseh
nemzeti identitás szerves része, és az igazi cseh hazafiság elválaszthatat-
lan a protestantizmustól.2 Ezt a gondolatot erősítette a hivatalos udvari
történetírás is (Melchior Goldast), ami a Habsburg uralkodókat a katolikus
hit védelmezőiként mutatta be az eretnek csehekkel szemben.3

A jezsuita történetírók azt akarták bizonyítani, hogy Csehország-
ban a katolikus vallásnak vannak a legmélyebb gyökerei, ezért a fehér-
hegyi csata után különös hangsúlyt fektettek a történettudomány
ápolására. Jiří Kruger, Bohuslav Balbín, Jan Kořínek, Jan és Matěj Tanner
azt hangsúlyozták, hogy a katolikusok viszik tovább a régi csehek vallásos
tradícióit. A cseh nép kezdettől fogva hűséges volt a pápához, ezt elsősor-
ban a cseh szentek példája bizonyítja. Ezért érdeklődésük a hagiográfia
felé fordult.

Balbín maga is részt vett a bollandisták munkájában. Az Acta
Sanctorumban ő írta több cseh szent életrajzát, többek közt Nepomuki
Szent Jánosét is, akit csak jóval később, 1727-ben avattak szentté. Cseh-
ország szentjeinek életrajzát külön könyvben gyűjtötte össze, ez jelent
meg 1682-ben Bohemia Sancta címmel.4

A Bohemia Sancta sokáig a legterjedelmesebb és legalaposabb
cseh nemzeti hagiográfiai összefoglaló volt. Balbín célja Csehország val-
lásosságának bemutatása, amit a szentek példája bizonyít a legszebben. A
kötet azonban nemcsak cseh vagy morva szentek, hanem a Csehországhoz
bármilyen szállal kötődő szentek és boldogok életrajzának gyűjteménye.

2 Közülük a legfontosabb: STRÁNSKÝ, Pavel, Res publica Bohemiae [A cseh állam] (Lugduni Bata-
vorum 1634), amely jogi munka ugyan, szemlélete mégis döntően befolyásolta a protestáns
cseh történetírást a későbbi századokban is.

3 GOLDAST, M., De bohemiae regni, incorporatarumque provinciarum, iuribus ac privilegiis; nec
non de hereditaria Regiae Bohemorum familiae successione (Frankofordiae 1627) 10-24, 259-
281, 285.

4 A Bohemia Sancta Balbín Miscellanea Regni Bohemiae című többkötetes munkájának része. A
Miscellaneában különféle Csehországgal kapcsolatos témákat dolgozott fel, például jellemezte
Csehország fekvését, helyrajzát, vízrajzát, megírta az egyetem történetét, a legnagyobb cseh ne-
mesi családok genealógiáját, több cseh város, kolostor és könyvtár történetét, illetve híres cseh
tudósok, kiemelkedő történelmi személyiségek életrajzát. Kiadott több alapvető jelentőségű for-
rást, megírta a prágai érsekség történetét, bemutatta a cseh állami hivatalokat, és minden olyan
témakört fel akart dolgozni, amely valamilyen módon Csehországhoz kapcsolódik. Munkáját
dekátokra osztotta, minden dekát tíz kötetből állt. Az első dekát és a második dekát első három
könyve készült el. Az első dekát negyedik kötete a Bohemia Sancta.
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Olyanok is belekerültek, akik ott éltek, vagy családi kapcsolatok révén
kötődtek az országhoz, illetve Csehországban különösen erős a kultuszuk
(Szent Vitus, Szent Zsigmond). Így a kötetben magyar szentek is helyet
kaptak, köztük Bossányi Eszter.5

A munka eredetileg három részből állt, később ezt kiegészítette
még két könyvvel. Az első részbe azokat a szenteket és boldogokat
sorolta, akiknek tiszteletét az apostoli Szentszék hivatalosan jóváhagyta.
Ilyen például Szent Cirill és Szent Metód, Szent Vencel, Szent Adalbert,
Kapisztrán Szent János és Árpádházi Szent Erzsébet. A másik csoportba
tartoznak azok, akiknek tiszteletét hivatalosan még nem hagyta jóvá a
Szentszék, de kultuszuk emberemlékezet óta él Csehországban. Néhány
példa: Bořivoj és fia Vratislav fejedelem, Přibyslava, Szent Vencel nővére,
Szent Günther remete, Gaudentius, Szent Adalbert testvére, Lembergi
Zdislava, Csehországi Szent Ágnes, Arnošt z Pardubic, az első prágai
érsek, Boldog Hroznata, Nepomuki Szent János. Azóta már többeket hi-
vatalosan is szentté avattak. A harmadik kategóriába azokat sorolta, akik
hitüket védelmezve vértanúhalált haltak, de nem avatták őket hivatalosan
szentté, kultuszuk sem alakult ki. Ide tartoznak a 10. század, a huszita kor
és az 1618-as felkelés vértanúi és azok a katolikusok, akiket a portyázó
huszita csapatok öltek meg Magyarországon.6 Két jezsuita vértanút ta-
lálunk itt, akik köthetők Magyarországhoz, az egyik a Kassán vértanú-
halált halt Grodecz Menyhért,7 a másik Georgius König, az olomouci
kollégium rektora, aki a szentgotthárdi csatában esett el.8

Ezek a fejezetek együtt önálló egységet alkotnak, külön mutató

5 A 17. században ez nem volt szokatlan Európa más országaiban sem. Hevenesi Gábor Ungaricae
sanctitatis indicia című munkájában sem csak magyar szentek kapnak helyet. Szerepel a kötetben
például Borgia Szent Ferenc is, mivel Hevenesi szerint a Borgiák Magyarországról származnak.

6 BALBÍN, B., Bohemia Sancta (Pragae 1682) pars I, 168.
7 BALBÍN pars I, 204-205.
8 BALBÍN pars I, 219-220.
9 BALBÍN pars II, 149-163.
10 BALBÍN kiegészítő fejezet: Coronis, Continens Indiculum eorum é Societate JESU Patrum et

Fratrum, qui in Bohemia, Moravia, Silesia sese victimas charitatis DEO, et Patriae praebuerunt;
atque ut proximos peste contactos Sacramentis Coelestibus procurarent, vitam suam exposuerunt,
huic charitati immorientes, Caput. IV. 29 (itt már nincsenek oldalszámok).

11 Adalbert Martinides elogiumát Rómában, a központi jezsuita levéltárban őrzik. A latin eredetiről
készült pontos cseh fordítását Josef Koláček készítette el, és Zrození pro nebe [Égi születés]
című munkájában közölte. Adalbert Martinides 1629. október 17-én született Olomoucban ka-
tolikus család gyermekeként. Filozófiai és teológiai tanulmányai után különböző jezsuita iskolák-
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készült hozzájuk. A további két fejezet közül az elsőben Balbín azok életét
írta meg, akik Csehországban éltek, és életszentség hírében haltak meg,
de nem voltak vértanúk. Ide sorolja V. László és II. Ferdinánd cseh és
magyar királyokat, illetve Bossányi Eszter9 életrajzát is itt találjuk. Az
utolsó fejezetben azoknak a jezsuitáknak állít emléket, akik pestiseseket
vagy egyéb fertőző betegségben szenvedőket ápoltak, közben maguk is
megfertőződtek, és meghaltak. Egy magyarországi jezsuitát találunk
köztük, Antaly Jánost, aki 1634-ben halt meg Prágában, pestisesek gon-
dozása közben.10

Bossányi Eszter életrajza tehát a második részben található.
Különösen hosszú és részletes, ugyanakkor tényszerű adat kevés van
benne. Balbín rövid bevezetőjéből megtudjuk, hogy az életrajzot nem ő
írta, hanem Adalbert Martinides11 nevű rendtársa küldte el neki 15 évvel
a megjelenés előtt.12 Martinides a Forgách család birtokán, Brumovban és
környékén volt misszionárius, és személyesen is jól ismerte a grófnőt.
Róla szóló írása inkább jellemrajz, életét és a cseh jezsuitákhoz fűződő
viszonyát egyéb forrásokból merítjük.

Bossányi Eszter férjével, Forgách Miklóssal13 közösen 1626-ban
Apponyi Pétertől örökölte a morvaországi Brumov és Vlachovice birto-
kokat.14 Brumov lakossága ekkor többségében protestáns volt, annak el-
lenére, hogy 1611-1612-ben már működött itt jezsuita misszió. A család
eleinte kevés időt töltött Morvaországban. Jelentős birtokaik voltak Ma-
gyarországon is, és Forgách Miklós ekkoriban komoly tisztségeket töltött

ban tanított. 1648-ban az opavai kollégium rektora lett, de nem sokkal később az akkor még
szinte teljesen protestáns Brumov és környéke misszionálását bízták rá. Ekkor került isme-
retségbe a Forgách családdal. Brumov mellett hamarosan Vizovice és Vsetín településeken is
térített. Több ezer embert vezetett vissza a katolikus egyházba. Utolsó napjaiban még megjelenés
előtt álló lelkigyakorlatos könyvén, a Mystická uzda-n (Titokzatos kantár) dolgozott. 1681. au-
gusztus 14-én halt meg Uherské Hradiště-ben. Vö. KOLÁČEK J., Zrození pro nebe (Velehrad-
Roma 2002) 97-101. Érdekesség, hogy Brumov mellett másik két missziós területe is magyarországi
családok birtoka volt. Vizovice ekkoriban a Dóczy családhoz tartozott. Dóczy Zsuzsanna
Bossányi Eszterhez hasonlóan bőkezűen támogatta az olomouci és Uherské Hradistě-i jezsuita
kollégiumokat. Vsetín egy ideig Pázmány Miklós birtoka volt, majd az Illésházy családé lett.

12 BALBÍN pars II, 149.
13 Forgách Miklós 1586-ban született. Protestáns volt, de 1619-ben áttért, a háborúban már a ka-

tolikus oldalon vett részt. 1608-ban Bars megye főispánjának nevezték ki. 1610-ben ő lett a szé-
csényi vár főkapitánya, 1631-től felső-magyarországi főkapitány. 1635-ben halt meg Pozsonyban,
1636. január 6-án temették el a nagyszombati székesegyházban. Vö. BÁRTFAI SZABÓ L., A Hunt-
Paznan nemzetségbeli Forgách család története (Esztergom 1910) 482-483.

14 POKLUDA, Z., Magyarországi nemesek földbirtoklása Cseh- és Morvaországban a XV-XX.
században, in Levéltári Közlemények (1975) 259.
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be, ami lehetetlenné tette, hogy sokáig egy helyen tartózkodjon. Bossányi
Eszterre maradt a birtokok ügyeinek intézése és gyermekei nevelése.
Összesen tizenegy gyermekéről vannak adataink. Hárman (Margit, Pál,
Mihály) még gyermekként meghaltak.15 Fiai közül csak Ferenc érte meg
a felnőtt kort. Ígéretes jövő állt előtte, 1627-ben apja érdemeiért grófi
címet kapott. Az 1637-38-as országgyűlésen már tevékenyen részt vett.
1648-ban, amikor jelentéktelen kísérettel utazott, Jakusits János és szolgái
meggyilkolták. A gyilkosság oka a korabeli híresztelések szerint Jakusits
János felesége, Budetini Szunyogh Kata és Forgách Ferenc közt kialakult
kölcsönös vonzalom volt, ami kiváltotta a féltékeny férj haragját.
Bossányi Eszter mindent megtett, hogy felkutassa fia gyilkosait. Végül
elérte, hogy Jakusits Jánost Trencsén megyében elítélték, cinkosai viszont
büntetlenek maradtak.16 Lányai közül heten nőttek fel. Erzsébet 1630-tól
a nagyszombati klarissza kolostorban élt, Éva Erdődy Imre felesége lett,
Judit Frangepán Tersaczky Gáspáré, Zsófia Frangepán Györgyé, Mária
Illésházy Györgyé, Anna Geszty Péteré. Eszter nem ment férjhez, Bru-
movban élt, de emellett több magyarországi birtok jövedelme is őt il-
lette.17 Adalbert Martinides meghatóan szép elmélkedéseket írt számára,
amiket Uzda Duchovní (Lelki kantár) címmel jelentetett meg.18

1648-tól az ekkor már özvegy grófnő figyelme egyre inkább az
újonnan létrejött uherské hradištěi jezsuita rendház felé fordult. A kol-
légiumot 1644-ben alapították a kroměříži rendház helyett, miután azt
1643-ban feldúlták és felgyújtották a svéd katonák.19 Uherské Hradiště
közel volt Magyarországhoz, és a környező falvak birtokosai ebben az
időben többségében magyarországi birtokosok voltak. Ezek a családok
nemcsak jelentős összegekkel támogatták a kollégiumot, hanem saját bir-
tokaikon is létesítettek kisebb missziókat. Ilyen missziósközpontot létesí-

15 BÁRTFAI SZABÓ 483.
16 BÁRTFAI SZABÓ 497.
17 BÁRTFAI SZABÓ 497-498.
18 MARTINIDES, V., Uzda duchovní aneb spasitedlná přemyšlování o posledních wěcech člověka

[Lelki kantár, avagy megváltó elmélkedések az ember végső dolgairól] (v Praze 1675). Később,
1702-ben újra kiadták. Vö. Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce
XVIII. století: Díl II, část V. (red. HORÁK, F.; Praha 1950) 5365, 5366.

19 MILLER, J., Historia Collegii Hradistensis, Moravský Zemský Archív, Brno (MZA) G12 II. 282,
13-17.

20 Historia domus Collegii Societatis Iesu Hradistii, MZA G12 II. 201, 14-16.
21 LitteraeAnnuae Provinciae Bohemiae, Österreichische Nationalbibliothek, Wien (ÖNB) 12281, 49.r.
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tett Pázmány Miklós Vsetínben 1644-ben, a kollégium alapításának évé-
ben. Később Vsetínt eladta Illésházy Györgynek, de a jezsuita missziós-
állomás továbbra is folyamatosan működött.20 Vizovicébe Dóczy
Menyhért és Dóczy Zsuzsanna hívta be a jezsuitákat. Dóczy Zsuzsanna
1677-ben egy épületet adományozott a jezsuitáknak a faluban, ahol ál-
landó missziósközpontot rendeztek be.21

Forgách Eszter a svédek kivonulása után Brumovban élt. 1648-
ban arra kérte az uherské hradištěi jezsuitákat, szervezzék újra brumovi
missziósállomásukat.22 Ettől kezdve a grófnő haláláig két jezsuitát bíztak
meg a misszió irányításával és a Forgách család lelki gondozásával. 1649-
50-ben a későbbi rektor, Johannes Jaranovsky és Georgius Weis dolgozott
Brumovban,23 1654-1655-ban Paulus Scultetus és Petrus Pankowsky.24

1657-ben került Forgách Eszter mellé Scultetus helyett Adalbert Marti-
nides, aki 1660-ig a grófnő mellett maradt.25 Éves missziós jelentésében
azt írja, hogy az úrnőnek nagy szüksége van támogatásukra, mert nagyon
magányos, éppen a legközelebbi rokonaitól szenvedett legtöbbet, annak
ellenére, hogy ő senkinek sem ártott, egész életét Istennek szentelte, és a
jezsuita rendnek is segített, mikor szükség volt rá.26 1658-ban Pankowsky
helyére Johannes Hajeket nevezték ki, akit egy évvel később Johannes
Vetter váltott.27 A brumovi misszió csak 1658-ban szünetelt rövid időre,
mert a két misszionáriust lefoglalta a pavlovicei és a vsetíni misszió, és a
grófnő sem tartózkodott egész évben Brumovban.28

A Forgáchok másik morvaországi központjába, Vlachovicébe
már 1647-ben indultak missziók Bossányi Eszter fia, Forgách Ferenc
kérésére. Először csak Johannes Jaranovsky dolgozott ezen a területen,
majd nem sokkal később csatlakozott hozzá Georgius Weiss.29

Uherské Hradištěben a rendház mellett gimnázium is működött.
Kezdetben nagyon rossz körülmények közt dolgoztak, ezért Bossányi Esz-

22 Historia domus 26.
23 SCHMIDL, J., Historia Societatis Iesu Provinciae Bohemiae IV/2 (Pragae 1759) 667; Historia

domus 27.
24 Litterae Annuae Provinciae Bohemiae, ÖNB 11962, 224.r.; Historia domus 43.

25 Litterae Annuae Provinciae Bohemiae, ÖNB 11962, 539.r.
26 Litterae Annuae Provinciae Bohemiae, ÖNB 11962, 474.r.-474.v.
27 Litterae Annuae Provinciae Bohemiae, ÖNB 11962, 303.v., 710.v.
28 Historia domus 54.
29 Historia domus 25.
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ter anyagilag is támogatta a kollégiumot. 1648-ban blatnicei szőlőit az
uherské hradištěi jezsuitáknak adta.30 A historia domus szerint azonban rö-
videsen eladták, és árát a kollégium bővítésére fordították.31 Az építke-
zéshez a grófnő ezen kívül 1657-ben további segítségként 400 hordó
meszet adományozott.32 Ebben az évben sok jelentős felajánlás érkezett
a rendház számára, Dóczy Zsuzsanna például 130 gerendával járult hozzá
az építkezés költségeihez.33

Az építkezések sokáig elhúzódtak, és Bossányi Eszter meghalt,
mielőtt a munkálatok befejeződtek volna. Végrendeletében 3000 forintot
adományozott a kollégiumnak a tervezett Xavéri Szent Ferenc templom
felépítésére, amit leányainak kellett fizetniük. 1663-ban Erdődyné
Forgách Éva fizette ki az első részletet, 100 aranyat.34 1671-ben az örö-
kösök közül csak ketten rendezték tartozásukat. Éva csak 200 aranyat
fizetett ki, Zsófia és Eszter egyáltalán nem törlesztett semmit.35 1679-ben
a jezsuiták 20 év után pert nyertek az örökösökkel szemben, és a bíróság
kötelezte őket tartozásuk rendezésére.36 Forgách Éva ekkor már nem élt,
az ő tartozását örökösének, Erdődyné született Rákóczy Erzsébetnek kel-
lett lerónia.37 A teljes összeget 1687-ben kapta meg a kollégium az érin-
tettektől, illetve örökösüktől (Rákóczy Erszébet).38

Bossányi Eszter, mint láttuk, minden eszközzel segítette a jezsuita
rend munkáját, az életrajz írójához pedig különösen bensőséges barátság
fűzte.. Erről tanúskodik az életrajz hangneme. Martinides számára a leg-
fontosabb, hogy Bossányi Esztert megszerettesse az olvasóval azáltal, hogy
gondolatait, hétköznapi kisebb jótetteit meghatóan szép stílusban leírja.
Nem célja, hogy pontos életrajzot tárjon elénk. Az életéből vett történetek
mindig valamely erényének illusztrálására kerülnek a műbe, egymástól
függetlenül, az időbeli sorrendet teljesen figyelmen kívül hagyva.

Martinides írása előtt Balbín pár sorban közli, miért vette bele
könyvébe Bossányi Eszter életrajzát. A grófnőt Szent Erzsébethez hason-
lítja, és példaként állítja az özvegyek elé. Azt is hozzáteszi, hogy bár Ma-

30 SCHMIDL IV/2, 371-372; MILLER 18-19.
31 Historia domus 32.
32 MILLER 23; Historia domus 53.
33 Historia domus 53.
34 Historia domus 71.
35 Memoriale R.P. Krupský collegii societatis Iesu rectori Hradistii 1671, MZA E31 CV3, 1.
36 Litterae Annuae Provinciae Bohemiae, ÖNB 11963, 42.v.
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gyarországról származik, nem számít idegennek. Ebből a rövid bevezetőből
tudjuk meg, hogy az életrajzot Adalbert Martinides írta, aki papi esküjével
erősítette meg igazságát. Néhány szóban meghatározza Bossányi Eszter
státuszát,39 majd munkáját az asszony haldoklásának leírásával kezdi, és
halálával fejezi be. Itt már megjelennek azok az erények, amelyeket
később részletesen is kifejt: alázatossága, békés megnyugvása Isten
akaratában, vallásossága, odaadó szeretete családja iránt. 1660-ban Szent
Mihály ünnepén a reggeli órákban szentgyónást végzett, az esti órákban
szentáldozáshoz járult. Akkor már erős fájdalmai voltak, ezért kérte az
utolsó kenetet. Haldokolva csendben imádkozott a kereszt előtt. Mielőtt
meghalt, így búcsúzott lányaitól és a mellette álló papoktól: „…leg-
drágább jegyesemet szívembe fogadtam. Már vágyom arra, hogy eltávoz-
zak, hogy meglássam és megtaláljam szeretett hitvesem és egyetlen drága
fiamat, Ferencet.”40

Az életrajzíró Bossányi Eszter erényei közt első helyre teszi az is-
tenszeretetet, az összes erény alapját. Részletesen kifejti, miben nyilvánult
meg a grófnő buzgósága. Mindenekelőtt sokat imádkozott, gyakran járult
szentségekhez, rendszeresen olvasta a Szentírást, nagyon kedvelte a val-
lásos énekeket, és szívesen olvasott lelkigyakorlatos könyveket. Főleg
Kempis Tamás Krisztus követése című munkáját becsülte sokra.41 Lelke-
sen segített az oltárdíszítésben, vagy vállalt egyéb munkát a templomban.
Kiemelt tisztelettel fordult a Szent Szűzhöz. Amikor tehette, ellátogatott
a trieszti kegyhelyre.42

Legnagyobb erényének mégis azt tartja, hogy mindig békességgel
viselte a nehézségeket. Egy példát is említ a grófnő életéből. Amikor
Rákóczi György katonái elűzték birtokairól, Horvátországba kellett
menekülnie. Már idős volt, és menekülés közben gyakran szükséget szen-
vedett, mégis a legnagyobb alázattal viselte sorsát. Később is sok csapás
érte, de ezek hatására sem adta át magát a csüggedésnek. „Élete vége felé

37 Historia Domus 128-129.
38 Historia Domus 183.
39 „…az igen előkelő Bossányi családból származó Forgách Eszter grófnő a dicső emlékezetű,

Forgách Miklós, Kassai főkapitány özvegye, 69. évében, özvegységének 25. évében…elhunyt.”
A címből még annyit megtudhatunk róla, hogy Brumovban halt meg 1660. október 8-án.
BALBÍN pars II, 149-150.

40 BALBÍN pars II, 150-151.
41 BALBÍN pars II, 153.
42 BALBÍN pars II, 155.
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egyre inkább Isten akaratára bízta magát. … Akármi dolog, rossz vagy jó
történt, akár a legnagyobb fájdalmakat kellett elviselnie, mindig Isten
akaratát látta benne, abba belenyugodott és ezt ismételgette: Legyen úgy,
ahogy Isten akarja! Ha akarod Uram, megteheted! Tiéd vagyok Uram!
Neked élek, neked halok!”43

Betegsége és közelgő halála sem töltötte el félelemmel: „meg-
halni, meghalni, ez a vágyam, mert az enyéim engem már nagyon várnak
az égben, mennék máris, azonnal indulnék, hogy lássam őket, velük együtt
örüljek: semmitől se félek, mivel Istent hordom magamban…”

Rendkívül tisztelt minden papot és szerzetest. Ha egyházi szemé-
lyek jöttek hozzá vendégségbe, maga szolgált fel nekik, az Erdélyből
elűzött katolikus papoknak segítséget nyújtott.44 Martinides nem említi a
grófnő kapcsolatát a jezsuita renddel, minden bizonnyal azért, hogy ne
lehessen részrehajlással vádolni.

Erkölcsi erényeit csak röviden mutatja be, elsősorban alázatos-
ságát, tisztaságát és becsületességét.45 Ezt követően Bossányi Eszter csa-
ládjáról ír. Történeti szempontból ez a munka értékelhető része, mert
pontatlanságai ellenére néhány tényszerű adatot szolgáltat a Forgách csa-
lád történetéhez. Bossányi Eszternek tizennégy gyermeke volt. A bőséges
gyermekáldást Martinides olajághoz hasonlítja, ami Isten jóindulatának a
jele volt, a gyermekek nagy száma is azt jelzi, hogy Isten kedvét lelte a
Forgách családban. A gyermekek fele még „ártatlan korában” meghalt,
három fiú és öt lány.46 Lányait kitűnő nevelésben részesítette, és igen
előkelő magyar és lengyel családok fiaihoz adta őket feleségül. Egyikük
kolostorba vonult.47 Gyermekeivel együtt gyakran kellett menekülnie a
svédek, illetve a pestis elől. Egyszer Magyarországon utazás közben
portyázó törökök támadták meg őket, és Bossányi Eszter életét kockáz-
tatva mentette meg gyermekeit.48

A legnagyobb tragédia életében hitvese és fia elvesztése volt.
Martinides célja inkább a gyászoló anya fájdalmának ábrázolása, a gyil-

43 BALBÍN pars II, 152.
44 BALBÍN pars II, 154. Martinides nem említi, hogy ez pontosan mikor történt.
45 BALBÍN pars II, 156.
46 Martinides beszámolója a meghalt leánygyermekek számával kapcsolatban nincs összhangban

a Bártfai Szabó László által feltárt forrásokkal. Valószínűleg Martinidesnek lehet igaza, hiszen
ő személyesen ismerte a családot, és nem ritka, hogy korán meghalt gyermekekről nincsenek for-
rásaink.

47 BALBÍN pars II, 158. Martinides érdekes módon nem említi Forgách Esztert, akinek lelkigya-
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kosság körülményeiről csak annyit ír, hogy Forgách Ferencet „orvul és
kegyetlenül”ölték meg.49

A családi tragédiák után hosszasan ír a csapások áldássá válá-
sáról, mert hatásukra a grófnő egyre inkább Istenhez fordult, béketűrőbb,
alázatosabb lett, örömmel viselte szenvedéseit: „Jó nekem Uram, ha
megalázol! Vessződ és botod a vigasztalásom. Gyötörd nyomorult
testemet, ha ez által lelkem jobbá válik.”50

Nem csak saját családjával szemben volt áldozatkész.
Jótékonykodása miatt annyira elszegényedett, hogy a halála előtti napok-
ban már nem volt mit adnia a szegényeknek.51 Ezzel kapcsolatban Mar-
tinides egy csodáról is beszámol. Az asszony alamizsnát akart osztani, de
későn vette észre, hogy romlott a búza. Ennek ellenére kiosztotta, mivel
mást nem tudott volna a szegényeknek adni, a romlott búza azonban a
megajándékozottak kezében a legtisztább finom gabonává változott.52

Az utolsó bekezdésben Bossányi Eszter haláláról számol be, majd
Balbín rövid kiegészítésben bemutatja kapcsolatát a jezsuita renddel. Az
eredetileg protestáns grófnőt Adam Kravarsky és Albrecht Chanovsky
jezsuita misszionáriusok vezették vissza a katolikus egyházba. Nagyon
jó kapcsolatban állt Valentinus Johannides, Venceslaus Cannabius, Jo-
hannes Jaranowsky, Petrus Bankowsky, Venceslaus Przibramsky jezsui-
tákkal is. Kiemeli Adalbert Martinidest, aki a grófnőnek haláláig támasza,
lelki atyja, gyóntatója volt. Balbín azt is hozzáteszi, hogy már senki sincs
életben közülük. Martinides is egy évvel a kötet megjelenése előtt, 1681-
ben meghalt.53

Martinides írása nem a szó szoros értelmében vett életrajz. Mon-
danivalója az egyes erények köré csoportosul, nem követ semmiféle kro-
nológiai sorrendet, történeti forrásértéke csekély. Értékét stílusának
szépsége adja. Különleges, bensőséges hangvétele miatt a cseh hagiográ-
fikus irodalom egyik gyöngyszeme, amely magyar vonatkozásai miatt is
számot tarthat érdeklődésünkre.

korlatos könyveit ajánlotta.
48 BALBÍN pars II, 158-159.
49 BALBÍN pars II, 159.
50 BALBÍN pars II, 159-160.
51 BALBÍN pars II, 161.
52 BALBÍN pars II, 161.
53 BALBÍN pars II, 163.
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