
ronkai előszavából csupán sejtelmünk lehet 
arról, milyen problémákkal kellett megküz
denie neki és fordítótársának, Bellus Ibo
lyának. Mint írja, fordításukat kihívásnak 
szánták, versenyre való felszólításnak, ná
luk avatottabb műfordítók számára. Ha 
nem is egészen abban az értelemben, aho
gyan ö gondolta, de ez a kötet humanista 
latin fordításirodalmunkban valóban felér 
egy kihívással. Kivételes, szokatlan és egé
szen példamutató ugyanis az az igényesség, 
elmélyültség és gondosság, mellyel a fordí
tók Vitéz írásait kezelik. Boronkai igényes
ségére és munkamódszerére jellemző, hogy 
korábban már nyomtatásban megjelent, ki
váló Vitéz-fordításaival nem elégedett meg, 
hanem e gyűjtemény számára valamennyit 
újrafordította vagy csiszolta, tökéletesítet
te, s ahol kellett, önmaga korrigálta. Pél
daként említjük, hogy a Janus Pannonius. 
Magyarországi humanisták (Bp. 1982) című 
antológiában olvasható 6. követi beszéd 
padovai (dominus Pataviensis) püspökét 
passauira javította át. Szinte a felismerhe
tetlenségig megváltoztak az Epistolariumbói 
való eddigi levélfordításai. Mindkét fordító 
tollából pontos és szép fordítások szület
tek, melyek hűek eredeti szövegükhöz, s 
úgy érezzük, hogy belőlük — amennyire ez 
közvetítőnyelvvel egyáltalán lehetséges — 
maga Vitéz János szól hozzánk. Valószínű, 
hogy jobb fordításokat nem lehetett vol
na, s ha lehet, már csak ezek segítségével, 
használatával lehet majd produkálni. 

Bellus Ibolya tömör, világos jegyzetei 
elősegítik a részletesebb, alaposabb tájéko
zódást, és megjelölik a Vitéz-idézetek pon
tos auktorhelyeit is. A nívós munkába 
becsúszott egy-két hiba, melyeket alkalo
madtán javítani kell. így pl. a Leveleskönyv 
46. levelének címzettje nem Giovanni Bat-
tista Guarino, Janus Pannonius barátja és 

I. Apafi Mihályné Bornemisza Anna ér
dekes, kissé még mindig rejtélyes alakja úgy 
él a köztudatban, mint aki az ingatag, te
hetetlen fejedelem mellett vagy helyett a 

irodalmártársa, hanem annak édesapja, a 
világhírű humanista pedagógus, Guarino 
Veronese (Guarino Guarini de Verona); a 
Gyűjteményen ktvüH levelek közül a 23. szá
múnak Miklós váci őrkanonokja nem Bá-
tori (vagy Báthory? — nem a jegyzetíró 
hibája, hogy régi családneveink írása még 
mindig nincs normalizálva) Miklós, hanem 
Mohorai Miklós. 

A magyar nyelvű Vitéz-válogatás meg
bízható és élvezhető fordításaival megköny-
nyítheti a latinul értő kutatók munkáját, 
sőt nélkülözhetetlen is most már számukra, 
mert a kritikai kiadáshoz képest is tartal
maz új eredményeket, így azzal együtt for
gatandó. Megváltozott pl. a Leveleskönyv 
18-20. levelének (Opera, n° 27-29., 73-79. 
1.) datálása, és ennek indoklása a jegyze
tek közt olvasható. De ez a könyv nem a 
szűk szakmai rétegnek szól elsősorban, ha
nem mindazoknak, akik nemzeti múltunk 
kiemelkedő személyiségei iránt érdeklődést 
tanúsítanak, és példájukból tanulni akar
nak. A XV. századi politikus és főpap 
müveiben tükröződő gondolkodásmód, ha
zaszeretet és erkölcsi méltóság ma sem ela
vult, sőt ez a szerző azt is megérdemelné, 
hogy teljes életmüvével a magyar klasszi
kusok, „remekírók" közé kerüljön. Hogy 
ez eddig nem történt meg, az — mint Bo
ronkai előszavából következtetjük — nem e 
kötet fordítóin múlott. 

Vitéz összes müvének magyar nyelvű 
kiadása csak napjainkban vált aktuális
sá, ugyanis először akadt nálunk Boronkai 
Iván személyében olyan avatott filológus, 
aki irodalmunknak ezt a kincsét méltó mó
don publikálni, interpretálni, népszerűsí
teni tudja és akarja. Ritka szerencse ez, 
mellyel nem élni súlyos könyvkiadói mu
lasztás volna. 

Pajorin Klára 

XVII. század második felének zűrzavaros 
évtizedeiben az egymást gyűlölő és pusz
tító, ligázó urak versengéseinek korában 
Teleki Mihályba kapaszkodva kormányo-

BORNEMISZA ANNA MEGBŰVÖLTETÉSE 
Boszorkányok Erdély politikai küzdelmeiben 1678-1688. Válogatta, bevezetővel és jegy
zetekkel ellátta Hemer János. Bp.-Szeged 1988. A MTA Könyvtárának kiadása. 374 1. 
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zott Erdélyben. Kétségtelen, hogy emelke
dettebb lelkületű volt uránál, és jótékony 
hatást gyakorolt a hirtelen indulatba jö
vő, az egymás ellen áskálódó urak és a bor 
hatása alatt nem egyszer meggondolatlan 
döntéseket, ítéleteket hozó, hatalmát fél
tő fejedelemre, és nem egy embert mentett 
meg a haláltól, szabadított ki a börtönből. 

Származását tekintve Bornemisza An
nát a szerencsétlen lengyelországi vállal
kozást megtorló török terjeszkedés sodorta 
Erdélybe. És a törzsökös erdélyiek mint 
annyi mást Magyarországból — hogy csak 
Teleki Mihályt említsük — , őt sem fogad
ták be teljesen maguk közé. 

Nem egészen rajta vagy az urán múlt, 
hogy a II. Rákóczi György bukását kö-
vetöleg a török—tatár hordák dúlásaitól, 
a fejedelemségért folyó harcoktól pusztuló, 
majdnem elvérzett Erdélyben a töröktől a 
fejedelmi székbe találomra ültetett, arra 
soha sem gondoló és vágyó, uralkodásra 
nem termett, azt kénytelenül vállaló Apafi 
alatt nem következett egy Bethlen Gábor
féle talpraállás, és a fellendülés helyett a 
hanyatlás, majd az önálló Erdély megszű
nése lett az eredménye hosszú, 30 évig tartó 
országlásának. 

A kortársak az erdélyi közállapotok ha
nyatlását részben annak tulajdonították, 
hogy a fejedelem helyett a felesége gya
korolta a hatalmat. Ennek a közfelfogás
nak nem egy korabeli írás adott hangot, 
így pl. a Comoedia Erdély siralmas sorsá
ról (1668) elég határozottan. Bizonyára 
őrá gondolt Felvinczi, midőn a Méltóságos 
ágyból származott ifjúság . . . kezdetű ver
sében (RMKT XVII. 13. köt. 22. sz.) az 
asszonyuralmat kárhoztatta. Ezt fejezte ki 
a korszak másik neves költője, Szentpáli 
Ferenc, a fejedelemasszony szemére hány
va, hogy a „férfiak tisztiben hágott", „sok
féle dolgokban sokat parancsol", „tisztet, 
méltóságot ad" pénzért, hogy fösvény, a 
szegénységen vont „bitang pénzt" rakja lá
dájába, a „szegény nyomorultat dur dérrel 
bocsátja." (Imago veritatis. 1672. 893-936. 
sorok, RMKT XVII. 13. kőt. 1. sz.) 

Érdekes, hogy mikor Béldi Pál bukása 
után a lánya, Wesselényi Pálné 1679. aug. 
6-i Teleki Mihályhoz intézett levelében azt 
kéri, hogy a kényszerű tartózkodási helyét, 
Kolozsvárt elhagyhassa, szinte megismét
li Szentpáli szavait, úgy érvelve, hogy ö 
„a méltóságos fejedelem-ellen gondolattal 

nem igyekezett", „nemis Aszony ember el
méjéhez való az Országh igazgatás." A 
fejedelem ellen csakugyan nem igyekezett, 
de a tanúvallomások szerint „Hadadban 
boszorkányos asszonyokat gyűjtött össze, 
hogy azok is munkálkodnak az asszonyunk 
ő nagysága (ti. Apafiné) nyavalyája terje
dését." (L. a kiadvány 20. lapját!) 

A boszorkányos asszonyok praktikáiról, 
csillagokból jövendölök, a nézők, ráolvasok, 
igézők, sátánnal cimborálok, méregkeverők 
állítólagos munkálkodásáról szól a Borne
misza Anna megbűvöltetése című kiadvány. 
Ezeknek a bűbájosoknak, a mágiának segí
tésétől várta Béldi Pálné, Vitéz Zsuzsanna 
urának a tatár fogságból való varázslatos 
megszabadítását. A bűbájosoktól önként 
mondott vagy erőltetéssel kicsikart jöven
dölések bátorították, hogy biztassa urát 
a Bánffy György elleni szervezkedésben, 
majd utána az ún. Béldi-féle, Apafi ellen 
irányuló összeesküvésben. A csillagokból 
jövendőt olvasók köréből kerültek ki az őt 
az ura fejedelemségével biztató jövendölé
sek, melyekben annyira hitt, hogy díszes fe-
jedelemasszonyi szoknyát csináltatott ma
gának. Urának a veszedelemtől, rontástól 
védő inget, fehérneműt szövetett és varra
tott. De ura kifutása után szamosújvári 
fogságában sem szűnt meg 1678 tavaszától 
haláláig pusmogni más fogságban tartott 
boszorkányos személyekkel. Ezt mondta 
több, a boszorkányság vádjával fogságban 
tartott személy, a fejedelemasszony meg
rontásának ügyében kihallgatott tanú, aki
ket a megbüvölés dolgában itt is, ott is 
kihallgattak. 

Béldiné babonás hiedelmeivel, cseleke
deteivel meg a kiadvány számos doku
mentumával arról győz meg, hogy ebben 
a korban a társadalom minden rétegében 
gyakran nyúltak az emberek a varázslás, 
bűvölés eszközéhez; ezek nem jelentettek 
valami rendkívülit; ellenkezőleg, a mági
kus gondolkodás meghatározó volt a kor
ban. Különösen a kiadványban a 158. 
és a 166. szám alatt közölt hosszú jelentés 
bizonyítja, mennyire általános volt a babo
nás gondolkodás, hogy számtalan hiedelem 
tartotta magát a legkülönbözőbb rendű és 
rangú emberek között. Apafiné és környe
zete megvolt róla győződve, hogy az ő nya
valyája Béldinének, a boszorkányosoknak 
a müve, és arról is hogyha megrontották, 
„orvosságot is tudnának cselekedni" rajta. 
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A gonosztévő boszorkányosokra hozta 
az 1685-i gyulafehérvári országyülés a IX. 
articulust: „Szomorúan érezzük . . . a mi 
kegyelmes Asszonyunk ő Nagysága titkos 
nyavalyái által forgó Nagyságtok szenvedé-
sit, azon ö Nagysága szenvedésinek pedig 
micsoda titkos okai lehettenek, Istennek 
jó tettzéséböl alkalmasint ki-nyilatkoztat-
ván, külömb külőmb soros személlyek fo
gattattan ak-meg és most-is fogva tartat
nak. Nagyságod kegyelmes izenetiböl alá
zatosan értyük intimaltatván azt-is, hogy 
azon személlyek dolgának törvényes iga
zítására kivántató Birákot cum plenaria 
facultate deputáltanak." (239.) 

Ennek alapján folytatták le mintegy 20 
asszony ellen az eljárást, közülük többeket 
tüzhalálra ítélve. Béldiné ekkor már halott 
volt; az ítélet mit sem változtatott Apafiné 
nyavalyás állapotán. Hosszú szenvedésétől 
1688. augusztus 3-án a halál váltotta meg. 

Bornemisza Anna betegsége nem lokali
zálható a 1678-1688 közti évekre, a „meg
bűvöltetés" időszakára. Egész életét vé
gigkísérte a szakadatlan betegség. Teleki 
Mihály már egy 1666. júl. 2-i keletű levelé
ben kéri Széchy Máriát, hogy mivel Apafiné 
„igen kezdett ő nagysága betegeskedni, szá
radni is, melyet mi ő nagyságán phtisisnek 
lenni ítélünk, melyre nézve, ha Nagyságtok 
annyi gratiáját mutathatná, maga Nagy
ságtok lőcsei doctorát ő nagysága meglátá
sára, s ha kívántatnék, orvoslására is be-
küldené." (Teleki Mihály levelezése. 3. köt. 
584.) 

Herner János kronológiai rendben állí
totta össze Bornemisza Anna levelezéséből 
az egészségi állapotáról tájékoztató passzu
sokat. A listát az 1678. márc. 5-i levelével 
kezdi. Ezt követöleg a legritkább esetek 
közé tartozik, hogy nem ír valamilyen ba
járól. Leggyakrabban hagymázra, hideg
lelésre, csömörre, gyengeségre, állandóan 
fejfájásra, néha fülbántalmakra panaszko
dik. Mindez fokozottan jelentkezik 1682-

A Régi Magyar Költök Tára 17. száza
di sorozatát már legelső köteteinek megje-

% tői kezdve. Ebben az évben a fejedelmi 
pár gyors egymásutánban vesztette el két 

i gyermekét. Bornemisza Anna levelei ettől 
s kezdve vallanak kedély betegségről, búsulá-

sairól, elmebéli szenvedésekről. „Eredetileg 
; is gyenge fizikuma, amelyet a sok gyermek-
£ szülés csak tovább rontott; a gyermekek 

halálának lelki terhe s a számtalan be
tegség mind-mind hozzájárulhattak lelki 
egyensúlyának felborulásához", írja Herner 
János, aki elméjének megzavarod ásat, bizo-

f nyara helyesen, a climacterium zavaraival 
magyarázza. 

i A Herner Jánostól sajtó alá rendezett 
kiadvány jóval több, mint Bornemisza An-

) na utolsó évtizedének kórképe. Erre mu-
t tat a könyv alcíme is: Boszorkányok Erdély 
t politikai küzdelmeiben. Közel kétszáz doku-
á mentumot olvashatunk a könyvben, me-
1 lyek egy-két kivételtől eltekintve itt jelentek 

meg először nyomtatásban. Egy részüknek 
ugyan nincs közük sem Apafiné betegsé
géhez, sem a boszorkányokhoz; politikai 
jellegű, eddig kiadatlan írások. Függelé-

i kül kapjuk a Bornemisza Anna halálával 
kapcsolatos írásokat, halotti chartáját, em-

2 lékverseket. 
A sok mindenről tájékoztató értékes be-

£ vezető tanulmányon és az egykorú doku-
£ mentumokon kívül jó jegyzetapparátust ta

lálunk a kiadvány végén; szavak és kifejezé
sek magyarázatát, személy- és helynévmu
tatót. Jó segítség a könyv használatához. 
Mindhárom fejezet lehetett volna azonban 
részletezőbb. Pl. a dokumentumok jegyze
teiben vagy akár a névmutatóban szívesen 

1 vettünk volna a dokumentumokban szerep
lő személyekről, a levelek írójáról részlete-

1 sebb tájékoztatást. A szövegekben számos 
c olyan latin és magyar szó található, me

lyek magyarázatra szorulnak. Ezek csak 
hozzájárultak volna az értékes és érdekes 

1 kiadvány könnyebb megértéséhez. 

Varga Imre 

lenesétől kezdve a kutatók nagy elismerése 
övezi, több okból is. Egyrészt a közreadott 
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