
A BÁTHORIAK CÍMERES KŐEMLÉKEI 

A nyírbátori Báthori István Múzeum nevéhez méltóan igyekszik a Bá-
thori-család máig fennmaradt emlékeit számbavenni és feldolgozni. A múzeum 
eddig megjelent kiadványaiban ismertették a nyírbátori stallumot és a Bá-
thoriak emléktárgyait. Ez a dolgozat a Báthoriak faragott, címeres kőemlé-
keinek csupán számbavételét, ismertetését tűzte ki célul. Ezzel összefüggő 
képet kapunk a Báthori-család művészetpártoló és művészetkedvelő tevé
kenységéről, mecónási nagyságáról is. 

Hazánk területén csekély számban található Báthori kőemlókekkel 
szemben Nyírbátorban viszonylag szép számmal maradt meg faragott kő
anyag, amelyeken keresztül bepillantást nyerünk a korabeli, magas szintű 
kőfaragás művészetébe. Az építészeti emlékeket dolgozatunkban nem érint
jük, csupán azokat a kőemlékeket soroljuk fel, melyek a Báthori-család címe
rét is feltüntetik. Ezek a kőemlékek ugyanis kétséget kizáróan a Báthori-csa
lád tagjainak megrendelésére készültek, és főleg épületek: váraik, templo
maik díszítéséül szolgáltak. 

A nógrádi ásatások folyamán került napfényre Báthori Miklós emlék
táblája (XI. t.), amely egykor a nógrádi vár kaputornyát díszítette. A négy
szögletes tábla profilált keretezésű négyzetes süllyesztett mezejében a sár
kányrend jelvényével övezett Báthori-címer látható, amelyet leveles és gyü
mölcsös babérág-koszorú vesz körül. Ezt a koszorút alul szalagkötés fogja 
át . A koszorú fölött püspöki infula látható, amelynek hátsó részéről hármas 
bojt végződésű, majd kereszttel díszített szalag ágazik jobb és bal felé. A négy
zetes mező alatt a következő felirat olvasható : NICOLAI BATOR PRAESV-
LIS EST VACIAE 1483.1 Ez a dombormű igen jelentős a magyarországi re
neszánsz művészet szempontjából. Helyi, hazai mester munkája lehet. Ez 
a korai évszám azt jelzi, hogy ez idő tájt honosodott meg hazánkban az új 
művészeti modor, és hazai kőfaragó mestereink mennyire maradéktalanul 
sajátították el az új stílus elemeinek alkalmazását. Ez a gyors fejlődés min
denesetre a budai és visegrádi műhely hatásának tulajdonítható. A címer
pajzs alakja kerek talpú, benne a Báthori-család címerképe, a három heral
dikai háromszög, melyet kissé ívelt oldalakkal ábrázoltak. A címerpajzsot 
körülveszi a sárkányrend jelvénye, a nyakára csavarodott farkú tüzet okádó 
sárkány alakja. A sárkányt naturalisztikusan, pikkelyes testtel ábrázolta 
a kőfaragó mester, karmaival a címerpajzsba kapaszkodva. A címeres táblát 
a balassagyarmati Palóc Múzeum őrzi. 

A nyíregyházi Jósa András Múzeum őriz egy 1958-ban Mátészalkán talált 
álló téglalap alakú vörösmárvány címeres táblát, amelynek képes mezejét 
a sárkányrenddel övezett Báthori-címer képe tölti ki (XII . t.). A kerek talpú 

1 Balogh J.: A magyar renaissance építészet. Budapest, 1953. 19. 

63 



címerpajzson halványan látható a három heraldikai háromszög, a Báthori-
család címerképe. A nyakára csavarodott farkú tüzet okádó sárkánykígyó 
két mellső lábával a címer felső szintjébe, két hátsó lábával a címerpajzs 
oldalaiba kapaszkodik. A címerábrázolást szakaszosan, keményen kötött 
leveles gyümölcsfüzér-koszorú veszi körül. A koszorú felső, utolsó előtti tagja 
búzaköteget ábrázol. A koszorút alul szalag köti össze, melynek két vége 
hullámosan, cikornyásan tölti ki a mező két alsó sarkát. A kő alsó szélére az 
1484. évszámot vésték.2 

A váci székesegyház kriptájában őrzik Báthori Miklós püspök (1475— 
1508) két címeres kőtábláját. Az egyik tábla háromszög alakú, közepét a nya
kára tekeredő farkú sárkány alakjával övezett olasz reneszánsz címerpajzs 
tölti ki, a Báthori-család címerképével ékítve (XIII . t. 1). A címerképet ko
szorú övezi, felül infula, melyből a két oldalra szalag ágazik szót, kétoldalt 
pedig szalagcsokor-kötést látunk oly módon kiképezve, hogy a két szalagvég 
kígyózva kitölti a tábla két alsó háromszögű mezejét. A tábla kettős kerete-
zésű. 

Az előbbi ábrázolásoktól eltérően, a címerpajzs formája nem kerek talpú, 
hanem olasz reneszánsz ízlésű, ún. lófej-pajzs. A koszorú nem babérágakból, 
nem szakaszosan kötött gyümölcslevél-kötegekből, hanem harangvirágszerű 
tagokból van összeállítva. 

A másik címeres tábla (XIII . t . 2) négyzet alakú, egyszeres keretezéssel, 
süllyesztett mezővel, középen a sárkányrend jelvényével koszorúzott kerek 
talpú címerpajzzsal, amelyet kör alakú szakaszosan kötöt t babérlevél-koszorú 
keretez. A két koszorúág felső érintkezésénél ötszirmú virág képe látható. 
Érdekes megfigyelni, hogy az 1484. évszámmal ellátott címeres táblán hasonló 
alakú, összerakott ötszirmú virágokat találunk.3 

A koszorú felett igen kisméretű püspöki infnlát figyelhetünk meg oly 
módon ábrázolva, hogy az infrla belseje is látható, kétfelé ágazik a hármas 
rojtozatú kereszttel ékített szalagdísz. A koszorú alját szalag köti át, a szalag 
csomója, illetőleg a két szalag-ág csaknem azonos az 1484. évszámmal jelzett 
tábla szalagjával. A címerpajzs formája, a sárkány alakja, az ötszirmú virág 
megjelenése, valamint a szalagkötés ábrázolása kétségtelenné teszik azt a 
körülményt, hogy a két táblát ugyanaz a mester faragta. 

Különösnek találjuk azonban az évszám feltüntetését, amelyet V szám
mal ábrázolt a táblát faragó mester. 

Báthori Miklós, a pompakedvelő reneszánsz egyházfejedelem felkarolta 
az Olaszországból ide érkező művészeket, és az új stílus művészeit művészi 
munkák megrendelésével bőkezűen pártfogolta. Jelentős művészeti emlék 
az általa készíttetett, a váci székesegyházban levő szentélykorlát. 

Egyik legjelentősebb reneszánsz faragott emlékünk a nyírbátori refor
mátus templom déli bejáratának kapuja felett elhelyezett címeres tábla, 
amelyet felirata szerint M . STPHNI . DE BATOR VAIVODAE 1488., 
tehát Báthori István vajda készíttetett (XIV. t.). Ez a tábla ecsedi Báthori 
István országbíró, erdélyi vajda címerét ábrázolja. A sárkányrend jelvényű 
címerpajzs úgynevezett olasz reneszánsz lófej-pajzs alakú, ezt körülveszi a 

2 Koroknay Oy. : A mátészalkai reneszánsz Báthori-címer. Müvtört. Ért. 1958. 4. 
sz. 253 — 256. 

3 Csányi K. : A nógrádi várrom. Technika. 1943. Műemlékvédelmi Szemle, 22. 
1 — 3. — Leffler B. : A nyírbátori ref. templom. Arch. Ért . 1915. 270. 
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nyakára csavarodó farkú, tüzet okádó, pikkelyes testű szárnyas sárkánykígyó. 
A címerábrázolást egy szakaszokra kötött leveles-gyümölcsös, makkos füzér 
veszi körül, amelynek tetején egy keskeny látónyílású tornasisak helyez
kedik el, amelynek akantuszlevél díszű sisaktakarója felett a csavart farkú 
sárkány mint címerdísz foglal helyet. Ennek szájától indul ki a fent említett 
feliratú szalagdísz. 

Mind a nyíregyházi múzeumban őrzött 1484. évi címeres táblán, mind 
Báthori Miklós 1485. évi tábláján megfigyelhetjük a szakaszokban meg
kötött gyümölcsfüzér-koszorút. 

A tábla magyarországi reneszánsz kőfaragó emlékeink egyik legszebb 
példája. Pompás plasztikája szakavatott kőfaragó mester munkáját dicséri. 
A címerpajzs alakja arra enged következtetni, hogy ezt a munkát olasz mester 
alkotta. Ugyanezt a címerpajzs-alakot Báthori Miklós váci címeres tábláján 
is megfigyelhetjük.4 

A templom déli kapuja feletti címeres táblához hasonló egy másik emlé
künk, amely a nyugati kapu felett van befalazva. Alakja ennek is álló téglalap, 
középen az előbbivel azonosan olasz reneszánsz ízlésű címerpajzs a Báthori-
címerrel, ezt veszi körül a sárkányrend jelvénye, a pikkelyes testű, tüzet okádó, 
a nyaka köré csavart farkú sárkány alakja. A címerképet körülövezi egy le
veles ágakból összeállított koszorú. A címer felett a tornasisak helyezkedik 
el kétoldalra elágazó tölgyfalevelekkel. A sisak felett sárkány áll, szájából 
felirat nélküli mondatszalag kígyózik a címer felső jobb sarkáig (XV. t.). 

Nyilvánvaló, hogy ez a címeres tábla is Báthori István vajda idejében, 
az ő megrendelésére készült, de a mű alkotója nem azonos az előbbi készítő
jével. A heraldikai arány nincs annyira egyensúlyban, mint az előbbi táblán. 
A címerpajzs jóval kisebb a kelleténél, ós túl vékony a sárkány alakja. A ko
szorú tömöttsége is elüt az előbbitől. Túl levegős, szakaszosan váltakozó le
velekből áll, nem pedig összekötözött ágakból. Meglehetősen ügyetlen a sisak 
ábrázolása is, amennyiben a sisak alsó részét alulnézetben ábrázolták, a felső 
része pedig felső rálátással kialakított. így pedig a sisak alakja hamis képet 
nyújt. Tehát ez a tábla az előbb leírt mellett gyengébb alkotás. 

A sisakdísz szájából kiágazó mondatszalagról hiányzik a szöveg. A sár
kány és a sisakharang teteje között egy tekercs, más néven göngyöleg (Bourre-
let) található. Ez a külföldön gyakran előforduló heraldikai ábrázolásoknál 
arra szolgált, hogy a sisak oromdísznek a sisakra való erősítési helyét eltakarja. 
Ebből arra következtethetünk, hogy a címertábla készítője külföldi, mégpedig 
a címerpajzs alakja szerint olasz mester lehetett. A sisak két oldalán szét
ágazó tölgyfalevél pedig lazább heraldikai megoldást bizonyít.5 

A templom déli falának belső kettős ajtaja felett faragott díszű kerete
zett táblán háromsoros felirat olvasható : „AD HONOREM MAGNI DEI 
EIVSQ(e) MATRIS MARIE VIRGINIS INTERMERATTE AC DIV1 
GEORGY MARTIRIS MAGNIFICVS DOMINVS ANDREAS ANDREE 
DE BÁTOR FILIVS SVIS IMPENSIS HOC TEMPLVM A FVNDAMENTIS 
EXTRVXIT OB PIETATEM." (A nagy Isten és anyjának, a tiszta szűz 
Máriának és Szent György vértanúnak tiszteletére a nagyságos András úr, 

4 Entz O. — Szalontai B. : Nyírbátor. Budapest, 1969. Műemlékeink, 39 — 40, 
55, 58. 36. kép. 

5 Entz 67. —Szalontai B. : i.m. 39—40. 35. kép. 
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Báthori András fia építette alapjától kezdve, kegyeletből saját költségén ezt 
a templomot.) 

A tábla felett tojásos díszű faragott keret fut végig. A tábla két oldalán 
pompás plaszticitású faragásban a sárkánnyal övezett reneszánsz ízlésű cí
merpajzsban a Báthori-család címerét találjuk.6 

A templom szentélyének bal oldalán befalazva találjuk egyik legreme
kebb kőszobrász emlékünket, a szentségfülkét (pastoforium). A félkörívvel 
záródó nyílás ajtaja ma már nincs meg. Kétoldalt egy-egy reneszánsz pilasz-
ter helyezkedik el, dúsan faragott virágszirmos díszű oszlopfejjel, testét végig 
liliomos faragás ékíti. A pastoforium tagolt, akantusz levélsorral díszített 
alapzatra helyezkedik, az akantuszsor alatt fogazott sor van kiképezve, az
alatt középen tölgy levél-koszorúban a sárkányrend jelvényével övezett 
Báthori-címerpajzs foglal helyet. A pilaszterek felett háromtagozású párkány, 
felette pedig fogazott sort látunk. Efelett körgyűrűs sorban faragott rozetta-
sorozat, majd felette fogrovat, tojássor látható. Mindezek felett levő tagolt 
gerendázat fölé borul egy félköríves keretbe helyezett szárnyas angyalfej fa
ragott képe. Ezt a félkör alakú keretet körül két gyűrűs, középen stilizált 
levelű akrotéria díszíti. A címerpajzs alakja után ítélve, ez a munka is egy 
magyar mester művészi készségének egyik igen jelentős emléke.7 

A pastofbriummal szemben levő falba van beépítve Báthori András 
három fiának : Andrásnak, György főlovászmesternek és István nádornak 
ülőfülkéje. A fülkét kétoldalt egy-egy művészi ízléssel faragott pilaszter 
keretezi. A fülkét két kisebb méretű, azonosan művészi kiképzésű pilaszter 
tagolja. Az osztások felett három pompás művű kagylót látunk kifaragva 
félköríves keretezéssel. A keretezések közötti felületeket hármas, illetve 
kettős levéldísz tölti ki. Ezt a kagylós díszű részt koronázza a virágfüzérrel 
kapcsolt angyalfej-soros fríz. A koronázó párkány tojássoros díszítésű. Az 
ülőfülke feletti belső mennyezeti részt hét kartus tagolja, a kartusok közepén 
más és más díszű plasztikus rozettával. 

A fülke két oldalpilaszterének belső oldalán, annak középső kör alakú 
mezejében, a sárkányrend jelvényével övezett címerpajzsot találunk, amely
nek mezejében nem faragott, hanem eredetileg festett címerkép lehetett. 
Ennek ma már csupán halovány nyomait találjuk meg. A két címer ábrázo
lásánál szembeötlik mind a két címerpajzs, mind pedig a két sárkányalak 
egymástól eltérő ábrázolása (XVI. t. 1—2). 

Míg a jobb oldali címerpajzs erősen megnyúlt, csúcsos talpú, fejének kö
zepe és két felső sarka kiugrik, a kiugrások között félkörívben karéjozott, a 
bal oldali címerpajzs talpa tompaszögű, elmarad a felső részek kiugrása, 
tehát a karéjozás is kisebb méretű. A bal oldali sárkány hátával csaknem bele
olvad a keretbe, teste karcsú, hosszan megnyúlt, lábai ügyetlenül állnak a 
címerpajzson, a szárny ábrázolása csaknem ruharedőszerű. A jobb oldali 
sárkány már tömzsi testű, háta elválik a kerettől, természetesebb a szárny 
ábrázolása, a lábak kiképzése is naturaUsztikusabb. Míg a jobb oldali sárkány 
nyakára a farka kétszer, addig a bal oldalon háromszor van átcsavarva. Mind
ezekből a körülményekből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az ülő
fülkét nem egy, hanem két mester faragta, mégpedig valószínűleg magyarok, 

6 Entz G.—Szalontai B. : i. m. 40, 43, 65—56, 58. 37. kép. 
7 Entz G.—Szalontai B. : i.m. 43. 40. kép. 
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akik a hazai, általánosabban használatos címerpajzs-alakot faragták ki mun
kájuk ékítósére.8 

Báthori István erdélyi vajda (meghalt 1493) országbíró síremlék-fedő
lapja (XVII. t.) az elhunytat kettős helyzetben ábrázolja. Az elhunyt brokát-
szövettel letakart fekvőhelyen, a hasonló mustrájú, mind a négy sarkán bojt
tal ellátott kettős párnán nyugszik, és a vitézséget jelképező oroszlánon áll. 
A középkori síremlékfaragó művészet egyik igen érdekes ábrázolási módja ez, 
amikor az elhunytat kettős helyzetben ábrázolják. Ennek az az oka, hogyha a 
templom megtelt tumbákkal, akkor a kőfedőlapokat a templom falába épí
tették be, mégpedig álló helyzetben. Ezért találjuk ezt az emléket is ilyen ket
tős helyzetben. 

Az elhunyt tetőtől talpig a kor divatjának megfelelően gótikus, teljes 
lovagi vértezetben van. 

Az 1811-ben Nyírbátorban járt bizottság9 és Budai Ézsaiás 1822-ben írt 
könyvében a síremléket Báthori Gáborénak vélte, ugyanúgy Veszprémi is. 
Leffler Béla is kótségbevonja a sírkő XV. századbeli származását.10 Báthori 
Gábor korában gótikus vértezetet már nem viseltek, sőt ennek ábrázolása 
sem volt már akkor ismeretes. 

Az elhunyt fejét a gótikus vértezet velejárója, a saladé sisak fedi, amely
nek arc elé letolható arcvórtjót a sisakharang két oldalán elhelyezett csap 
körül elforgatva, feltolva találjuk. Ezt azért ábrázolták így, hogy az arc ne 
legyen elfedve. Az arc alsó részét a mellvas felső szintjére ékelt állvért fedi. 
A mellvas több részből van összeróva, ezek a részek a nyak felé, íves oldalak
kal kialakítva húzódnak felfelé. A lovag karját zárt karvért borítja, csúcsba 
ugró könyökvórttel és csúcsba ugró szárú, ízeit ujjú vaskesztyűvel. A mellvas 
alatt csúcsba ugró erezett csatákötóny helyezkedik el, amelynek közeit sod
ronyvértezet tölti ki. Lábszárát erezett díszű, alul-felül csúcsba futó, tagolt 
lábszárvórt takarja. A térdvért alsó csúcsíves nyúlványát Leffler tévesen 
csizmaszár végződésnek nézte, ós emiatt az alsó lábszárvórtet csizmaként 
írta le. Vas saruja elöl hosszan csúcsba fut, a kor divatjának megfelelően, 
majd pedig sűrűn lemezeit sarkára egyenes nyakú, lovagi sarkantyú van fel
kötve. A hosszú sarkantyúnyakban hatágú taréjt látunk. A sarkantyú szára 
szíjjal van a vas-saruhoz csatolva. Az elhunyt jobbjában vállhoz támasztott 
tornalándzsát tart , amelynek alján kézvédő tárcsa helyezkedik el. A torna
lándzsa végére egy egyszárnyú zászló van felszögezve, amelynek felületét 
lángnyelvek borítják. Középen keményen font babérlevél-koszorúban Y H S 
betűk olvashatók (Yesus Hominum Salvator). A koszorú szintén lángnyelvek
kel van ékítve. Meglepő, hogy Jesus monogramjának I betűje Y-kónt jelenik 
meg. A H betű szára keresztként van kialakítva. A mellvas jobb oldalán fel
csapható lándzsatartó horog nyert elhelyezést. Baljában kardot tar t . A kard 
kétélű, egyenes pengéjű. Markolatáról, annak sérülése miatt többet nem ír
hatunk. A kard alatt, a kifaragott alak ágyéka körül nem szolgálati katonai 
táska látható, mint ahogy Veszprémi alapján Leffler11 is megállapítja, mert 
a lovag ilyesmit nem viselt, hanem az elhunyt pajzsa kapott helyet, amelynek 
felületét a sárkányrenddel övezett olasz reneszánsz címerpajzsban a Báthori-csa-

8 Entz G.—Szalontai B. : i.m. 43. 39. kép. 9 Nyírvidék 1892. 28. 10 Leffler B. : i.m. 283. 11 Leffler B.: i.m. 283. — Entz G.—Szalontai B.: i.m. 48. 43. kép. 
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Iád címere díszíti. A lándzsát tartó kar, illetve a kardot emelő kar alatt a hónalj
nyílás védtelenné válik, amelyet az ellenséges fegyverek behatása ellen védeni 
kell. Ezt a védelmet szolgálja a hónaljak előtti domborított, rozettás díszű 
hónaljvért. Megemlítjük, hogy a vértezet alkatrészeinek szegélyein áttört 
művű liliomsor fut körül. Zsigmond osztrák főherceg Bécsben őrzött vérte
zeten találjuk meg ugyanezt a díszítést sárgarézből kivitelezve.12 

A síremléken a legjellegzetesebb, egyben legfontosabb részletét a sár
kányrend díszláncának (Colane)- ábrázolásában találjuk. A lovag nyakában 
a sárkány tagokból összerótt láncon egy ovális medaillon függ alá. 

A sárkányrend lánca a következő tagokból áll : nyakára csavarodó 
farkú szárnyas sárkánykígyó egymással szembefordul oly módon, hogy a szá
jukból kitörő lángcsóva összeér, mellső és hátsó lábuk között közösen tarta
nak egy négyszögletes gúla alakú befoglalt ékkövet (XVIII . t. 2). A sárkányok 
hátukkal hármas taggal kapcsolódnak a következő sárkány hátához. Ebből 
a hármas összekötő tagból alá, és felfelé ötágú, kéveszerű nyúlvány ágazik 
szét legyezőszerűen. A mell közepén a két egymással szembeforduló sárkány
alak nem gyémántmetszésű ékkő betétet fog össze, hanem egy stilizált címer
pajzsban a Báthoriak címerét. 

A nyak körül összesen 11 sárkánypáros lánctag számolható meg. A közép
ső lánctag alatt két babszemnyi lánctagon függ egy domború ovális medaillon, 
amelyen Mária, karján a gyermek «Jézussal van kifaragva. A sárkányrend 
ilyen ábrázolásával mind ez ideig nem találkoztunk. Ismerjük a sárkányrend 
ábrázolását a rudabányai és terebesi Perényi síremléken az 1437., illetve az 
1458. évből,13 a Fővárosi Történeti Múzeum Stibor síremlékén 1434-ből,14 

majd pedig arany-ezüst szálakkal kihímezve a müncheni bajor Történeti 
Múzeum gyűjteményében,15 a Zsigmond-féle kard hüvelyén a yorki városháza 
gyűjteményében16 Wolkenstein Oswaldot ábrázoló olajfestményen vállsza
lagra hímezve,17 végül pedig a Haller-kódex miniatúráin, az ábrázoltak feje 
felett megfestve. Ezeken az emlékeken csupán a sárkányrend jelvénye, a 
nyakára csavarodó sárkánykígyó alakja látható, felette kereszttel, illetve 
a rend jelmondatával. Báthori István síremlékén a sárkányrend díszlánca 
egyedüli ábrázolás a Báthori kőemlékek között. 

A Szt. György rend, amelyet 1326-ban Róbert Károly alapított, 1408-
ban támad fel újra, illetve él tovább a Zsigmond király által alapított sárkány-
rendben. A Zsigmond által alapított sárkányrend már rendjelszerű kitünte
tés volt, amelyet számos magyar főúr is megkapott. A sárkány rend jelvénye 
a gyűrű alakban görbült, farkát nyaka körül csavaró négylábú, rendszerint 
tüzet okádó sárkánykígyó alakja. A reá, vagy mellé alkalmazott kereszt a 
magasabb lovagi rangot jelezte, és reá a rend jelmondatát vésték : 

О QVAM MISERICORS EST DEVS, IVSTVS ET PIVS 
A síremlék felirata ma már elpusztult. Ismerjük azonban a szöveget 

Révay Péter ,,De monarchia" című művéből, ahol a szerző azt a következő
képpen írta le : 

12 Orosz, A. — Thomas, В. : Katalog der Waffensammlung. Wien, 1930. 23. 
13 Csergheö-Csoma : Alte Grabdenkmäler aus Ungarn. Budapest, 1890. 30 — 39. 
14 Horváth H. : Zsigmond királv és kora. Budapest, 1937. I I I . t. 4. 
15 Horváth H. : i.m. XXXIIL t. 70. 
1G Horváth H. : i.m. XXXIIL t. 09. 
17 Horváth H. : i.m. VII. t. 14. 
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„Qui curios vita vicit, probitate Catones 
Aequavitque Numam, religione Dei : 
Nam coluit verum prisca pietate tonantem, 
Et aumquam domuit foeda libido virum. 
Hie capit Alpinos, Moldvanos, protegit idem 
Sanguine Sylvanos, et regit ipse suo. 
Egregio Stephanus sae (VOS QVI) pectore Turcos 
Prostravit to ties, (НАС REQVIE) seit humo 
At vos о Bathorum gens (HVNC) lugete parentem 
Nam Bathorum cecidit firma columna domus." 

(Aki életében derekas volta által legyőzte a gondtelt Catókat 
Es istenfélelmével elérte Numát, 
Mivel ősi jámborsággal tisztelte az igaz mennydörgőt 
és rút szenvedély soha nem zabolázta a férfiút. 
Ez elfoglalja Havasalföldet és Moldvát, ugyanő védi 
vérével és kormányozza Erdélyt. 
István, aki kiváló bátorságával annyiszor leterítette 
a vad törököket, e földben nyugszik. 
De ti oh Báthori nemzetség gyászoljátok e rokont, 
Mert a Báthori ház erős oszlopa ledőlt.) 

Reánk ma már csak igen töredékesen jutot t a feliratos rész, melyek a 
következő szavakat őrzik : 

VOS QVI 
НАС REQVIE 
HVNC 

Valószínűleg sírkő töredékek lehetnek a nyírbátori Báthori István Mú
zeumban őrzött címeres vörösmárvány töredékek, melyek összerakva, finom 
faragású, lófej-pajzs alakú címerpajzsot tartó, pikkelyes testű szárnyas sár
kánykígyót ábrázolnak. Ez a több darabból álló, címeres vörösmárványkő 
(XIX. t.) formájában hasonló a templom déli falába helyezett Báthori István 
erdélyi vajda, országbíró címeres kőtáblájához. Valószínű, hogy ez a faragott 
címeres kő Báthori István vajda síremlékének egyik oldaláról megmaradt 
töredék. Mind a kő anyaga, mind mesteri faragása alapján jutottunk erre 
a megállapításra.18 

Ecsedi Báthori István országbíró, zsoltáríró (meghalt 1605) tumbájá-
nak (XVIII. t. 1) keskenyebbik oldalán erősen profilált címerpajzsban a három 
sárkányfog alatt feltűnően érdekes részlet egy három levélből álló stilizált növé
nyi díszítés. Heraldikai értelemben ez a növényi díszítés címerbővítést jelentene, 
de nyilvánvaló, hogy ez csupán a kőfaragó mester szépet nyújtani akaró 
törekvését jelenti. Feltűnő még a címerábrázoláson, a fogak tövén látható 
nógy gyűrűs dísz, amellyel a fogak tövét igyekezett a faragó mester érzékel
tetni. A címert a szokásos nyakára csavarodó farkú, tüzet okádó szárnyas 
sárkánykígyó alakja veszi körül, a sárkányrend jelvénye. A sárkány hátán 
kifaragott csillagalak a sárkány elpusztításának a helyét mutatja, ahol Szent 
György a sárkányt átdöfte. A sárkányrend ábrázolásain ezt a helyet kereszt 

18 Leffler B. : i.m. 282 — 283. — Entz G. — Szalontai B. : i.m. 56, 58. 



jelzi. Ehelyett a református vallást buzgón követő fórfiúnál került vallási 
okokból a csillag a sárkány hátára. A sárkány mögött ós előtt öt, illetve négy 
stilizált tölgyfalevelet látunk kifaragva. 

A tumba felső lapjának közepét koszorúval körülvett, sárkánnyal öve
zett címerpajzs tölti ki. A címerpajzs tagoltsága, a tumba oldalain levőkkel 
áll rokonságban. A címerkép három sárkány foga egy állkapocsrésszel van 
összefogva. I t t tehát a Guth-Keledek, illetve a Báthoriak három heraldikai 
háromszöge állkapcsos sárkányfogakká formálódott. 

A tumba másik, keskeny oldalán még primitívebb a faragott dísz. I t t az 
oldal jobb felén egy aszimmetrikusan faragott, az előbbihez hasonló túlpro-
filált címerpajzsot látunk, három sárkány foggal. I t t a fogak töve már ívekből 
álló fogsorrá bővül, és hiányzik a címerpajzs alsó részéről a stilizált növényi 
elem. 

A tumba díszítése nem művész keze alól került ki. A meglehetősen pri
mitív kőfaragó munka valamelyik helyi vagy környékbeli mester munkája. 
A címerek helytelen ábrázolása, a címerpajzs elstilizálása, majd pedig a dí
szítő elemek aszimmetria nélküli felhasználása mind erre a körülményre mu
tatnak. A mű készítésének ideje az 1605. év, ós a feliratok szerint a síremlé
ket Báthori Gábor fejedelem emeltette. A mű keletkezése az 1600-as évek 
elejére tehető, mikor már sírkőszobrászattal magyar mesterek is foglalkoztak. 
Ekkor már nem működtek hazánkban külföldi mesterek, akik a heraldikai 
törvényszerűségeket pontosan alkalmazták. E síremléknél a címer csupán 
helykitöltő díszítésként, valamint a család nemesi kiváltságát jelentő jelképe
ként kapott helyet, de már szinte zavaró kivitelben. A sárkány nem tartja 
a címerpajzsot, hanem áll rajta. A heraldikai háromszögek állkapcsos agya
rakká váltak, a címerképhez idegen részlet került a címerpajzs mezejébe, 
tehát ebben a korban már nem volt a heraldikai ábrázolásnak olyan jelentő
sége, mint egy évszázaddal korábban. 

A tumbát anyaga, formája, vidékies faragása alapján az egykorú erdélyi 
kőfaragás alkotásai körébe sorolhatjuk. 

A zsoltáríró Báthori tumbája az eddig ismertetett daraboktól nemcsak 
a heraldikai ábrázolás pontatlansága ós kezdetlegessége miatt tér el. A többi 
emléktől emezt elválasztó évszázad nemcsak a kőfaragás hanyatlását, provin
ciálissá válását eredményezte, amit a központi faragóműhelynek a török hó
doltság következtében való széthullása magyaráz, hanem egy új művészeti 
irányzat, a barokk jelentkezése is.19 

Munkánkat azzal a reménnyel zárjuk le, hogy dolgozatunk fel fogja hívni 
a figyelmet esetleg még lappangó Báthori-címeres kőemlekekre és a most 
közölt emlékek sorát gazdagítani fogják újabb emlékek, mivel ilyenről van 
is tudomásunk : a gyöngyösi Ferences templom szentély-zárókövén levő 
sárkányrendes Báthori-címert említi Genthon István „Magyarország Műem
lékei" című könyvében is, sajnos azonban, ez a faragott kőlap ismeretlen 
helyre került a templomból. 

Kalmár János — Szalontai Barnabás 

19 Entz G. — Szaloniai B. : i. m. 49—50, 66, 58 — 59., 44. kép. 
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