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Bevezetés

Dolgozatom célkitűzése Bornemisza Péter 1584-es egykötetes prédikációs-

könyve, a Foliopostilla törökképének bemutatása. Bár a monumentális be-

szédgyűjtemény bővelkedik a törököket, illetve az iszlámot elmarasztaló 

megjegyzésekben, igyekeztem olyan példákat választani, amelyek hosszabban 

taglalják a törökök különféle vallási ceremóniáit, bizonyítandó azok eretnek 

voltát, s ily módon az egyes szokásokra, rítusokra is reflektálnak (többek között 

a rituális fürdést, imádkozást, körülmetélkedést, valamint a török szerzetesek 

praktikáinak leírását érdemes megemlíteni). Szembetűnő sajátossága ennek 

a törökképnek, hogy erősen kötődik a testiség megnyilvánulásaihoz, legyen szó 

akár kínzások vagy kegyetlenkedések részletekbe menő leírásáról, akár az isz-

lám üdvösségfogalmának kritikájáról. A „testi vakmerőségek” bemutatásakor 

elkerülhetetlenül felmerül a kérdés: mik voltak Bornemisza lehetséges forrásai? 

A prédikációkban legtöbbször szóbeli információközlésre találunk utaláso-

kat, ennek ellenére érdemesnek tartom Bornemisza törökökkel kapcsolatos 

megállapításait párhuzamba állítani Georgius de Hungaria és Bartholomeus 

Georgievits a 15-16. században rendkívül népszerű traktátusaival, melyekben 

a szerzők, leírva a fogságban szerzett tapasztalataikat, részletesen foglalkoznak 

a törökök vallásával, erkölcsével és szokásaival is. Dolgozatom első részében 

azt mutatom be, hogy Bornemisza szerint milyen eszközökkel akarják elérni 

az üdvösséget a muszlimok. A második rész konkrét példákon és eseményeken 

szemlélteti a törökök vallásának legismertebb reprezentációit.

Török praktikák az üdvösség elérésére

A Foliopostillában a hatodik úrnapi evangéliummagyarázat foglalkozik 

a megigazulás, az isteni igazságban való részesedés állapotának kérdésével. 

Bornemisza hosszasan értekezik erről a teológiai problémáról, elkülönítve 
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az igazság három lehetséges formáját: a farizeusok, a törvény, illetve Krisztus 

igazságát.1 Elemzésem szempontjából érdemes az első kettő közötti különbsé-

gekre, illetve lehetséges átfedésekre összpontosítani. A farizeusok igazságáról 

a következőt olvassuk: „Egyik, mondok, az írástudóké és farizeusoké, kikhez 

hasonlatosak a mostani Pápások igazsága is, valamennyire hasonlatosok a mos-

tani Zsidóké is és a Törököké, melyet nevezhetünk filozófiai igazságnak, csele-

kedet és fenyíték igazságának, és nevezhetjük képmutató és szemfényvesztő és 

hamis igazságnak is, különb-különb okokért.” (447r) Bornemisza az üdvözülés 

lutheri tanát vallja: egyedül a Krisztus megváltó halálába, az isteni kegyelembe 

vetett hit teheti megigazulttá az embert. Az egyéni cselekedeteknek (legyenek 

bármennyire jóakaratúak is) nincs befolyásuk az üdvözülésre. Bornemisza 

Luther szoteriológiai nézeteit képviseli, mikor a jó cselekedetekről vitatkozik 

Telegdi Miklóssal, de akkor is, mikor a három fő „eretnekséget” (katolicizmus, 

judaizmus, iszlám) egy kategóriában helyezi el. Közös jellemvonásuk, hogy 

híveik nem fogadják el vagy torzított formában vallják Krisztus megváltását. 

A „filozófiai igazság” terminus pontosan arra vonatkozik, hogy Bornemisza 

hajlandó bizonyos engedményeket tenni: még a pogányok is (beleértve a musz-

limok) rendelkeznek azzal a képességgel, hogy különbséget tegyenek jó és rossz 

között, hiszen a természetes törvény (a lehetőség, hogy az ember törvények 

szabályozta társadalomban éljen) a teremtéskor helyeztetett az ember lelkébe. 

A mózesi törvény tökéletesítette ezt, mert az egy igaz Istent imádta, a krisz-

tusi megváltás pedig minden nép számára megadta a lehetőséget a megiga-

zulásra. Ez a hármas séma a 16. századi apokaliptikus irodalomban népszerű 

Illés-próféciában (Vaticinium Eliae) is megjelenik. A világ hatezer esztendeje 

három nagy korszakra tagolódik: a törvény előtti kor, melyben a természetes 

erkölcsi érzék uralkodik, híján az Istenről való tudásnak, a törvény kora és 

végül a Messiás kora, a megváltás beteljesedése.2

Mindezekből könnyen megérthető, miért tekinti Bornemisza a törökök 

vallását puszta emberi okoskodásnak, igazságát pedig úgynevezett filozófiai 

igazságnak, amely nélkülözi Isten helyes ismeretét. Bornemisza iszlámmal 

kapcsolatos állásfoglalását érdemes összevetni a Melanchthon–Carion-féle 

Chronica vonatkozó szakaszaival. A Chronica 108r fólión kezdődő fejezete 

tárgyalja Mohamed vallását és a szaracénok birodalmának történetét 

1 Bornemisza Péter (1584), Predikatioc, egesz esztendo’ altal minden vasárnapra rendelte-

tet Euangeliombol [a továbbiakban a Foliopostilla oldalszámait szövegközben tüntetem fel], 

Detrekő, [typ. Bornemisza, Mantskovit Bálint], 447r

2 Őze Sándor (2016), Apokaliptikus időszemlélet a korai reformáció Magyarországán (1526–1566), 

Budapest, Magyar Napló – Írott Szó Alapítvány, 45.
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(Von Mahomet und der Sarracener Reich). Mohamed itt a szaracénok kirá-

lyaként jelenik meg, akinek vallásalapítását jelentősen megkönnyítette a ke-

reszténységet szétszakító eretnekségek térnyerése is (különösen az Arius-féle 

tévtanok).3 A Chronica szerint a mohamedi törvény lényege (ami a krisz-

tusi megváltás blaszfémiája), hogy egy emberi értelmen nyugvó világi tan 

(vernunftige, weltliche lahr), amely nélkülöz mindenféle teológiai kérdéseket 

érintő hitvitát, gyakorlása pedig kimerül a különböző külsőséges kegyességi 

cselekedetek és szokások megtartásában.4

Ennek következményét látja Bornemisza a mélyebb teológiai igazságok 

meg nem értésében. Az úrvacsorára írt prédikációjában az emberi értelem 

korlátaira figyelmeztet: „Mondám oda fel is, meg is mondom, hogy ha a te 

okosságodnak vagy képtelennek vagy haszontalannak tetszenék, hogy az Úr 

egy test és egy vér akar velünk lenni az ő szent vacsorájában is, ne csodáld, 

mert így tetszett Istennek, hogy ami bolondság hitetleneknek, az üdvössé-

ges épületére lenne az ő benne hívőknek.” (206r) A keresztény hit racionális 

úton felfoghatatlan krisztológiai dogmái (úrvacsora, szeplőtelen fogantatás, 

preegzisztencia, szentháromságtan, feltámadás, mennybemenetel) a törökök 

számára (akiknek tévelygése értelem szerint való külsőséges rítusok gyakorlása) 

felfoghatatlanok. Bornemisza ekképp folytatja: „Ezeket és több sok dolgait, ha 

csak a te okosságodból vizsgálod, merő bolondságnak és képtelenségnek fog 

tetszeni, amint a Törökökből és Zsidókból megtetszik.”5 A keresztény igazság 

megértése, a tulajdonképpeni megigazulás (ahogy már volt róla szó) Szent 

Pálnak a Rómaiakhoz írt levele alapján hit által történik, az értelem hatalmán 

kívül („ha a te okosságodat fogva engedelemre viszed Istennek”). Bornemisza 

véleménye tehát az, hogy a törökök a természet szerint való igazság alapján 

gondolkodnak, s bár ennek hála, vannak nagyon is tudatos elképzeléseik a mo-

rális jóról és rosszról, de nem tudják belátni a kinyilatkoztatás igazságát. 

Az iszlámnak ez az interpretációja hasonlóan jelenik meg Bartholomeus 

Georgievits váradi disputájában, melyet egy török dervissel folytatott. A leírás 

(vagyis Georgievits értelmezése) szerint a töröknek a Szentháromság dogmája 

3 „Denn die Kirchen waren zerrissen durch viel Ketzereien und sonderlich durch die Ketzerei 

Arii.” (Melanchthon, Philipp – Carion, Johannes [1532], Chronika durch Magistrum Johann 

Carion vleissig zusamen gezogen / meniglich nuetzlich zu lesen, Wittenberg, [typ. Georgen Rhaw], 

108r.)
4 „Also fand Mahomet die herzen bereit zum abfal, darumb stellet er ein newen glauben, darinne 

hube er auff alle hohe Artikel von Christo, das der glaube nicht viel Disputationes machen 

solt, sondern were ein vernunftige, weltliche lahr von eusserlichen sitten.” (Uo.)
5 Uo.
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és az istenfiúság jelentik az egyik fő megértési problémát, hiszen összeegyez-

tethetetlennek tűnnek az iszlám egyistenhitével. A dervis számára elképzel-

hetetlen, hogy Istennek fia lett volna, hiszen akkor, a test törvényei alapján, 

feleségének is kellett volna lennie, akitől születetett.6 Ezt követően Georgievits 

arab nyelven idézi a török tanúságtételét, miszerint Isten az egyetlen, akinek 

sem felesége, sem fia nincsen, és semmi sem hasonlítható hozzá.7 A folytatás-

ban Georgievits igyekszik elmagyarázni a Szentháromság lényegét a töröknek, 

hangsúlyozva, hogy az istenfiúság nem hús és vér szerinti kapcsolatot jelent, 

hanem azt, hogy Jézus egy az Atyával és kezdettől fogva létezik.8

„Töröki dühösségek” – 

A testi vakmerőség motívumai a Foliopostillában

A muszlim vallás legszembetűnőbb sajátossága jelenik meg a test sanyargatásá-

nak, mi több, kínzásának formáiban. A 368r fólió a törökök vallási gyakorlatai 

között említi a test „istentelen sanyargatását”, illetve a „hő vasnak testre való 

sütését”. (368r) Az 595v fólió sorai a testi kínzást, mint a vallásos rítusok meg-

lehetősen szélsőséges megnyilvánulását egyértelműen a török szerzetesekhez, 

a dervisekhez (Bornemisza szavaival: török barátokhoz) kötik. A vallási téboly 

egyik exempluma egy Bornemisza által hallott esetet örökít meg (beszámolója 

szerint portai követséget megjárt magyaroktól hallotta a történetet): „A Török 

barátok közt is sok efféle álnokságai vannak az ördögnek: Mondják, midőn 

magyar követek császártól hazafelé kísértetnének, találtak az úton egy víz 

mellett, télben egy mezítelen embert, ki sok tüzes pecséttel a testét minde-

nütt megsütötte, és télben is a jeges víz alá torkig fekszik és magát úgy gyötri.” 

(595v) Összehasonlításképp vessünk egy pillantást arra, hogyan emlékezik 

meg Bartholomeus Georgievits a dervisekről: „Szerzeteseiket dervislarnak 

nevezik, különböző rendekbe tartoznak, de főképpen háromba. Az első rend 

tagjainak nincs semmiféle vagyona, mezítelenül járnak, csak egy szál bir-

kabőrből készült ágyékkötőt viselnek, télvíz idején pedig birkabőrt húznak 

6 „Qui cum audisset me filii fecisse mentionem, interrogavit undenam esset Deo filius, et quonam 

modo nos intelligamus eum filium Dei, cum Deus, inquit, non habeat uxorem, secundum legem 

Mehemmeti, neque proles.” (Georgievits, Bartolomeus [1548] Pro fide christiana cum Turca 

disputationis habitae et mysterio sanctissimae Trinitatis in Alchorano invento, Cracoviae, 17.)
7 „qui cum non habeat uxorem, nec filium, nec habet sibi similem quempiam” (Uo., 18.)
8 „Filium vero ita credimus et intelligimus eius esse, non per concupiscentiam carnis ex Deo 

natum et muliere, cum Deus sit spiritus non habens ossa neque carnem, ut nos mortales 

habemus, sed credimus illum ab aeterno a Deo Patre genitum” (Uo., 18–19.)
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a hátukra, de az oldalukon, kezükön, lábukon és fejükön nincs semmiféle 

ruha. Alamizsnát gyűjtenek a keresztények meg a törökök között, mondván: 

allahitsi, azaz: az Isten szerelmére. Van egy matsslach9 nevű füvük, időnként 

esznek belőle, és olyan őrjöngésbe esnek tőle, hogy mellüket és karjukat átdöfve 

sebeket ejtenek magukon, égő taplót tesznek a fejükre, mellükre, kezükre, és 

nem távolítják el, amíg el nem hamvadt, de nem éreznek fájdalmat.”10 Nagyjából 

ugyanilyen leírást olvashatunk a dervisekről Georgius de Hungariánál is.11 

Miután megállapítja, hogy az álnok török szerzetesek az ördög segítségével 

számos hamis csodát visznek véghez, rövid leírását adja azoknak a derviseknek, 

akik hasonlítanak az imént említett koldulókhoz: „Vannak olyan szerzetesek, 

akik nem akarják rejtegetni magukat, ezért nem is viselnek más ruhát, csak 

ágyékkötőt. Egyikük-másikuk olyan tökéletességre tesz szert, hogy szinte tel-

jesen közömbös, és semmiféle külső hatást nem érzékel. Ezek a legnagyobb téli 

hidegben is mezítelenül járnak, és nem érzik a hideget, de ugyanígy vannak 

a nyári hőséggel is. Megpróbáltatásuk számtalan bizonyítékát és igaz türelmüket 

a testükön látható különböző stigmák, égések, hegek és vágások bizonyítják. 

Ha valamelyik próbának akarja magát alávetni, tüzet vettet magára, vagy hú-

sát karddal vágatja meg.”12 A leírás ezen a ponton nem ér véget, Georgius de 

Hungaria sokat ír még az önmegtartóztatás és sanyargatás kevésbé fájdalmas 

változatairól is (mint például a böjtölés vagy a némasági fogadalom). Egyes 

megjegyzései pedig, ha szimpátiát nem is árulnak el, azt bizonyossá teszik, hogy 

a sorok íróját megérintette a muszlim szerzetesek állhatatossága („Magam csak 

egyet láthattam közülük, de azt nagy csodálattal bámultam.”)13 

Bartholomeus és Georgius barát beszámolójában közös, hogy az imént 

idézett leírásaik nem fedik le az összes török dervisrendet. Bartholomeus 

megemlít még olyan derviseket is, akik idejük nagy részét a templom sarkánál 

álló kunyhójukban töltik, s ott imádkoznak, hogy Isten nyilatkoztassa ki nekik 

a jövőt. Hozzáteszi még, hogy a szultán gyakran kéri ki az ilyenek tanácsát, 

9 Georgievits a maszlagról ír. Az elsősorban mérget jelentő növénynév oszmán-török közvetí-

téssel került a magyar nyelvbe.
10 Georgievits, Bartholomeus (kiad. 1976), Kis könyvecske a török rabok és a török uralom alatt 

élő adófizető keresztények gyötrelmeiről, képekkel megvilágítva, valamint a törökök béke idején és 

háborúban követett rítusáról és szertartásairól In: Kimondhatatlan nyomorúság, Két emlékirat 

a 15–16. századi oszmán fogságról (1976), ford. Fügedi Erik, Budapest, Európa, 183.
11 Magyarországi György barát értekezése a törökök szokásairól, viszonyairól és gonoszságáról (kiad. 

1976), In Kimondhatatlan nyomorúság, Két emlékirat a 15–16. századi oszmán fogságról (1976), 

ford. Fügedi Erik, Budapest, Európa, 76.
12 Uo.
13 Uo.
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mielőtt háborúba vonul.14 Georgius de Hungaria az elragadtatást, az Istennel 

való misztikus egyesülést kereső dervisektől választja el azokat, akik, mint írja, 

„közönséges életet élnek, nem különülnek el az emberektől”.15 Vannak, akik 

remeteéletet fogadtak, mások szerzetesi közösségekben telepednek meg, megint 

mások pedig koldulnak, vagy valamilyen alkalmi munkát végeznek.16

Visszatérve a Bornemisza-prédikációkra, jól látható, hogy olyan szerzete-

sekre hivatkozik, akik a transzba esésnek a lehető legfájdalmasabb, a test állan-

dó sanyargatásával járó útját választották. Ahogy a két fogolybeszámolóban, 

Bornemiszánál is két jellegzetes kínzásfajta kerül előtérbe: az egyik, amikor 

a dervis télvíz idején mezítelenül üldögél a fagyos tóban, a másik pedig, mikor 

tüzes vassal, és egyéb égő anyaggal, vagy pedig késsel sebeket és vágásokat ejt 

a testén. Ágoston Gábor és Sudár Balázs a bektási dervisrendről írott köny-

vükben említenek egy rufáí nevezetű rendet, amelyik jellemzően veszélyes és 

látványos gyakorlatokat végzett, például izzó vasat csókolgattak vagy pedig 

mérges kígyó fejét harapták el.17 Az efféle sanyargatásokban Bornemisza sem-

mi értelmet nem lát, egy helyen viszont elismeri, hogy a dervisek jól tudnak 

a külső jámborságban tetszelegni: úgy fogalmaz, hogy miként a farizeusok, 

a pápás barátok és apácák, úgy a török barátok is angyali életet tudnak tettetni. 

(469v) A sanyargatás és kínzás mellett tehát olyan példa is van a Foliopostillában, 

mely a derviseknek nem az esztelen testi vakmerőségeit, hanem jámbor er-

kölcsüket emeli ki.

Az 1582-es ceremónia „töröki dühösségei”

A törökök testi kínzásainak legkülönösebb példája az 567r fólión olvasható, ahol 

Bornemisza a török szultán fia 1582-ben történt körülmetélési ceremóniájának 

bizonyos részleteit tárja hallgatói és olvasói elé. Az esemény felbukkanása egy 

16. századi magyar nyelvű prédikációban azért is érdekes, mert III. Murád szul-

tán fiának, Mehmed herceg körülmetélési szertartása a leghosszabb, legkölt-

ségesebb és leggrandiózusabb ünnepségként vonult be az Oszmán Birodalom 

történetébe.18 A körülmetélés törököknél elterjedt rítusáról Georgievits is 

14 Uo., 183.
15 Uo., 77.
16 Uo., 78.
17 Ágoston Gábor–Sudár Balázs (2002), Gül Baba és a magyarországi bektási dervisek, Budapest, 

Terebess Kiadó, 27.
18 Terzioğlu, Derin (1995), The Imperial Circumcision Festival of 1582: An Interpretation, 

Muqarnas, (12), 84. 
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megemlékezik.19 Ezek szerint a szertartást a zsidóktól eltérően nem a nyolca-

dik napon, hanem a hetedik vagy nyolcadik életévben hajtották végre, amikor 

a gyermek már részt vehetett a prédikációkon. A körülmetélés előtt felemelt 

kézzel és ujjal kellett elmondaniuk a hitvallást (minden bizonnyal a „nincs 

más isten, csak Allah, és Mohamed az ő prófétája” tanúságtételről, a sahadáról 

van szó). A szertartás maga nem a mecsetben történt, hanem a szülők házá-

ban, s a circumcisiót rendszerint nagy lakoma előzte meg. A körülmetélést 

követően még három napig tartott az ünneplés: a körülmetéltet, aki tagja lett 

a muszlimok közösségének, fürdőbe vitték, a családtagok és rokonok pedig 

ajándékaikkal halmozták el (az ajándék lehetett selyemruha, ezüstkupa, pénz, 

de akár ló is). Néhány évtizeddel később, az 1570-es években az evangélikus 

prédikátor és teológus, Stephan Gerlach (1546–1612) mást tart hangsúlyozan-

dónak a körülmetélés szertartását illetően. Gerlach az 1573 és 1578 közötti, 

Ungnád Dávid vezette portai követjárásról készít beszámolót. Diáriuma elég 

későn, 1674-ben jelent meg nyomtatásban, Frankfurt am Mainban.20 Gerlach 

az előkelőbb rétegekre jellemző körülmetélési ünnepségeket írja le: „Ha a tekin-

télyes törökök fiukat körül akarják metéltetni, előtte maguk vezetik őket végig 

a város legelőkelőbb utcáin, aranyékszerekkel vagy más költséges ruhákban 

[…] Sokan lovagolnak velük aranyékszerrel díszítve, mint egy lakodalomban, 

és mindenféle zöld-piros-sárga viaszból készített díszítményeket visznek előt-

tük, utánuk következnek a lantosok. Közben pompás lakomát készítenek, és 

ruhákat, zászlócskát, sőt lovakat, pénzt is kapnak ajándékba [mármint azok, 

akiket körülmetélnek]. A körülmetélést a borbély végzi egy ágyon. Papot nem 

hívnak hozzá, a jelenlevők hangos szóval kiáltják: Allah, Allah, Allah.”21 A kü-

lönbség meglehetősen szembetűnő Georgievits és Gerlach beszámolója között. 

Előbbi ugyanis a körülmetélés misztériumát, vallásos oldalát állítja előtérbe: 

összeköti a muszlim hit megvallásával, részletezi a sebészeti beavatkozást, 

és csak ezt követően ír a lakomáról és az ajándékozásról. Gerlachnál viszont 

az anyagi jólét demonstrálása kerül előtérbe (kiegészülve annak nélkülözhe-

tetlen kellékével, a körmenettel). 

Közös vonása a két fenti idézetnek, hogy mind Georgievits, mind Gerlach 

leírása csupán az alattvalók által gyakorolt szertartásra terjed ki. Ennél azon-

ban sokkal nagyobb és látványosabb volt a szultáni udvarra jellemző rituálé. 

19 Georgievits, Kis könyvecske, 178–180.
20 Kovács József László (kiad. 1986), Ungnád Dávid konstantinápolyi utazásai, Budapest, Magyar 

Ritkaságok, Szépirodalmi Könyvkiadó, 89–259. 
21 Uo., 222–223. 
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A körülmetélési ceremónia ugyanis az oszmán uralkodóház idején vált rep-

rezentatív eseménnyé az iszlám világban. Az első ilyen szervezett, nyilvános 

ünnep I. Murád (1359–1389) uralkodásához köthető, ezt követően terjed el 

az uralkodói elit szokásaként, és lesz egyre hosszabb, látványosabb (II. Mehmed 

fiainak körülmetélési szertartása 1457-ben még csak két-három hétig tart, 

1472-ben másik fia számára már egy ötven napnál hosszabb ceremónia meg-

rendezését látja szükségesnek).22 A körülmetélési szertartás II. Bajazid (1481–

1512) és I. Szulejmán (1520–1566) uralkodása alatt is fontos ceremóniának 

számított, a legemlékezetesebbnek azonban az 1582-es szertartás bizonyult. 

Nemcsak hosszúságával (több mint ötven napig tartott) tűnt ki a többi közül, 

hanem azzal is, hogy két ceremóniakönyv is megőrizte az események pontos 

és részletes leírását.23

Erről az eseményről (pontosabban annak bizonyos részleteiről) számol be 

prédikációjában Bornemisza. Forrásmegjelölése alapján szóbeli közlést valószí-

nűsíthetünk: „E tájba, 1582. esztendőben rettenetes ördögi vakítást hallottunk 

a haláli dolgokban is. Hogy midőn Török Császár, fiának körülmetélkedésére, 

mit ők keresztség gyanánt művelnek, nagy sok fejedelmeket hítt volna, és azok-

nak követek ott volna, a több csudálatos mulatságok közt sok némely iszonyú 

dolgokat is cselekedtek a Császár fia életéért; hogy némely törökök nyilakkal 

általverték karokat, combjukat és egyéb tagjukat, és egyéb féle kínzással tisztelték 

uruk fiát. Némelyek hegyes kopjával úgy öklelték egymást, hogy meg is haltak, 

némely erős, vastag török az fején kovácsküllőt tartván patkót csináltatott, és ki 

egy, ki más szörnyűséget művelt. Ez ördögi vakságból, hogy Isten őnekik üd-

vösséget ad, ha az ő országuk fejedelmeiért azt művelnék, de megtiltotta Isten 

a gyilkosságot, azért ördögtől való vakmerőségek voltak ezek.” (567r)

A részlet értelmezéséhez elengedhetetlen a prédikáció kontextusának ismere-

te. A tizenhatodik úrnapi szentbeszéd Lukács evangéliumának 7. fejezete alap-

ján a halottak feltámadásáról tanít. Bornemisza hosszú és képekkel gazdagon 

díszített leírását adja a halál egyetemességének és eljövetele ideje bizonytalansá-

gának. Ezt követően azt fejtegeti, hogy a halál pillanatában a lélek nehezen válik 

meg a testtől („a mi lelkünknek elválni a testtől megmondhatatlan nehézség”), 

bár, teszi hozzá, egyesek szerint, akik a testi vakmerőség bűnébe estek, könnyű 

meghalni: „Noha pedig némelyek maguk megkeményítvén jelentik, hogy ők 

a halált semminek tartják, de ha istenbeli bizodalom nélkül csak testi vakmerő 

22 Blake, Stephen P. (2013), Time in Early Modern Islam, Calendar, Ceremony, and Chronology 

in the Safavid, Mughal, and Ottoman Empires, Cambridge, Cambridge University Press. 98.
23 Uo.
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kevélységből művelik, mikor a halálnak kínjában lesznek, megérzik kérkedé-

süknek hamis voltát. És noha sok tudatlan daliácska esztelenül dicsekedik vele, 

kívánja, hogy az ő feje lova lába alatt vagy karóba forgana, kit vitézségnek tart, 

de az eszesek Isten átkából származott rettenetességnek lenni megismerik.” 

(567r) A „tudatlan daliácskák” és a harci virtus dorgálása akkor szükséges, ha 

mindez a testi vakmerőségnek, az elbizakodottságnak a jele. A helyes hada-

kozást ugyanis a 20. zsoltár 8. verse szerint szabad csak művelni. Míg Dávid 

király ellenségei a harci szekerek és a fegyverek erejében bíznak, addig Isten 

választottainak az Úrba kell helyezniük minden bizodalmukat.24 Akik nem 

Istenben, hanem önnön erejükben és bátorságukban bíznak, azok könnyen es-

hetnek a testi vakmerőség bűnébe, aminek következtében semmiségnek fogják 

tartani a halált, ha az a dicsőség fennmaradását szolgálja. Ennek szellemében 

érdemes értelmezni az elrettentő beszámolót a „töröki dühösségekről”, melyek 

az 1582-es szultáni ceremónián történtek. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy 

Bornemisza mely eseményeket emel ki prédikációjában. A körülmetélkedésről 

vallott véleményét már korábban ismertettem: a külsőképpen való jámborság 

rítusainak felesleges és értelmetlen megnyilvánulása ez az ő szemében, hiszen 

Krisztus megváltásával az üdvösség hit által történik, testi értelemben vett kö-

rülmetélkedésre nincsen szükség. Ha tehát Bornemisza az idézett szakaszban 

nem a körülmetélkedést bírálja, akkor mi lehet az a „töröki dühösség”, amit 

olyan hevesen elítél? Szóhasználata, a „csudálatos mulatságok” megnevezés 

árulkodó. Az 1582-es szertartás ugyanis igazi népünnepélynek, mulatságok 

sorozatának számított: minden a szultán, illetve Mehmed herceg bevonulásával 

vette kezdetét, akik a Topkapi palotától az ókori hippodrom helyére, a fesz-

tivál középpontjába vonultak.25 A bevonulások, illetve a birodalmi vezetők 

ajándékozásai közben a tömegek szórakoztatásáról is gondoskodni kellett. 

A mulatságok az oszmán és az európai források alapján is rendkívül változa-

tosak voltak: katonák, táncosok, kötéltáncosok és mindenféle mutatványosok 

szórakoztatták az népet napközben, este pedig a tűzijáték, valamint az eljátszott 

csaták és ostromok jelentették a fénypontot. Egy keresztény erősség ostromát 

például úgy játszották el, hogy a győzelem kivívásakor disznók szaladtak elő 

a várból, és szanaszét futottak.26

Ezek alapján valószínűsíthető, hogy a törökök, akikről Bornemisza ír szin-

tén mutatványosok lehettek. A dervisekkel kapcsolatban már olvashattunk 

24 Zsolt 20,8.
25 Terzioğlu, The Imperial Circumcision Festival of 1582., 84.
26 Uo., 87.
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a karok és a mellkas karddal történő megsebzéséről és a tüzes vasról is. Ebben 

a leírásban azonban ennél szörnyűbb dolgokat is művelnek testükkel a törö-

kök: „Némelyek hegyes kopjával úgy öklelték egymást, hogy meg is haltak, 

némely erős, vastag török a fején kovácsküllőt tartván patkót csináltatott és 

ki egy, ki más szörnyűséget művelt.” A fején patkót kovácsoltató török egy 

nyugati forrásban is feltűnik. Az európai jelenlévők visszaemlékezései közül a 

legterjedelmesebb, információkban gazdag és részletes leírás egy Nicholas von 

Haunolth nevű wrocławi nemes nevéhez fűződik, akinek a konstantinápolyi 

eseményről készített tudósítása Johannes Leunclavius (Johann Löwenklau) 

Turcicájában maradt fenn.27 A különféle mutatványosok között Haunolth 

megemlít egy törököt, aki a földön fekve a puszta mellkasára helyezett üllőn 

kovácsoltatott patkót.28 A mutatványos-erőművészek mellett Bornemisza még 

a kopjatörést is megemlíti, mint afféle vitézi erőpróbát, ami a keresztény fe-

jedelmek udvaraiban sem volt ismeretlen mulatság. Érdekes viszont az, hogy 

a prédikátor milyen jelentést tulajdonít a török erőpróbáknak: „Ez ördögi 

vakságból, hogy Isten őnekik üdvösséget ad, ha az ő országuk fejedelmeiért azt 

művelnék.” Jól látható, hogy a körülmetélési ceremónia ünnepeit is teológiai 

síkon igyekszik értelmezni: az efféle testi kínzásokat az uralkodó előtt végre-

hajtani azt jelenti, hogy üdvösséget nyerhetnek általa. Vagyis a muszlimok, 

akik nem fogadják el Krisztust megváltónak, és tagadják a Szentháromságot, 

valamint a Fiú Atyával való egylényegűségét, azok efféle rettenetes testi „dü-

hösségek” által akarnak üdvösségre jutni.

Befejezés

A Foliopostilla törökképével kapcsolatos legfontosabb tanulságokat úgy le-

hetne összefoglalni, hogy Bornemisza számára az iszlám nem több farizeusi 

igazságnál: elismeri, hogy a teremtés során az emberbe oltott természetes 

erkölcsi érzék a törökökben is megvan, tehát képesek morális elvek mentén 

27 Johannes Leunclavius (hrsg. 1595), Neuwe Chronica türckischer Nation von Türcken selbs 

beschrieben, volgendts gemehrt unnd in vier Bücher abgetheilt alles jetzo durch Hansen Lewenklaw 

von Amelbeurn, unser Teutschen Nation zu sonderm Nutz und Wolgefallen zusammen gefasset, 

gestellt, ubersehen, unnd in Truck verfertigt, Frankfurt am Main. Claudi de Marne u. Johann 

Aubri.
28 „Einer von Leib ein klein Person / hat ein wunderlich und schier ung-

läublich Sterck erzeigt / dann er sich auff einem schlechten Rock / so er 

auff blosser Erden auffbreyten / sich auff Rücken gelegt / einen schweren 

4 ecketen Amboß auff die Brust setzen / und ein Stück Rupffer / 7 starcker Männer mit grossen 

Hämmern gar breyt  schmieden lassen.” (Uo., 474.)
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berendezni a társadalmukat, és elítélni bizonyos erkölcsi tévelygéseket, ugyan-

akkor Istenről, az üdvösségről és a túlvilágról való képzeteik merő emberi okos-

kodás szüleményei. Vallásos gyakorlataik nem többek a külsőséges jámborság 

isteni kinyilatkoztatást nélkülöző rítusainál. Az ünnepségeken bemutatott vitézi 

mutatványok gyakran kegyetlen erőpróbái a kevélység és a testi vakmerőség, 

elbizakodottság megnyilvánulásai, melyeknek ráadásul üdvösségszerző hatást 

is tulajdonítanak.
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