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n Kivonat: A Medgyestől (Mediaº, Me-
diasch)2 északkeletre, Dicsőszentmárton 
(Târnăveni, Sankt Martin) közelében fekvő 
völgyben található kis falu, Szászbogács 
(Băgaciu, Bogeschdorf) evangélikus temp-
loma őrzi a történeti Erdély stallumain 
található egyik legérdekesebb faragott áb-
rázolást. A gazdagon díszített stallumon 
számos valós és képzeletbeli állat látható, 
némelyikük növényi motívumokkal átsző-
ve. Azonban a legszembetűnőbb ábrázolás 
a stallum mellvédjére frontálisan elhe-
lyezett bagolyé, amely egy köréje bevésett 
felirattal együtt rejtélyes üzenetet közvetít 
mindazoknak, akik képesek elolvasni és 
megérteni a szöveget. Jelen cikk a kép és 
feliratának egy tágabb, európai összefüg-
gések és kapcsolatok kontextusában igyek-
szik felderíteni a különös ábrázolás lehet-
séges értelmét és használatát.

n Kulcsszavak: stallum, faragott díszítés, 
bagoly, XVI. század, Erdély

A falu és evangélikus temploma

n Szászbogács első írásos említése 1359-
ből származik, egy Salamon comes és a falu 
elöljárói közötti jogi vitát tárgyaló doku-
mentumban (FABINI 1999, 79). Szűz Mária 
tiszteletére emelt egykori katolikus plébá-
niatemploma 1380-ban jelenik meg elő-
ször írott forrásokban (ENTZ 1996, 447). A 
templom három építkezési szakasznak kö-
szönheti jelenlegi formáját. Az első, román-
kori bazilikális szerkezetű épületet a XV. szá-
zad első negyedében módosították (FABINI 
1999, 80).3 Később, 1500 körül a templomot 
megerősítették, vagyis egy masszív tám-
pillérekre futó vakárkádsorra támaszkodó 
védelmi szintet emeltek a szentély fölé. Zö-
mök nyugati tornya és az épületet körülve-
vő védelmi fal kiegészítette az erődítést. A 
harmadik építkezési szakaszban a hajót is 
megemelték, amely ekkor kapta késő gótikus 
hálóboltozatát. Habár 1766-ban elbontották 

1 Művészettörténész, doktorandusz a Közép-
Európai Egyetemen, Budapest, Magyarország. 

2 A települések magyar nevei melletti zárójelek 
a hivatalos (román, illetve szlovák) és a szász 
neveket tartalmazzák.

3 A beavatkozást a diadalíven található 1421-es 
évszám jelzi, illetve a szentélyben és a hajó-
ban található freskótöredékek ugyanebben az 
időszakban keletkeztek, amely ugyancsak alá-
támasztja az építkezés keltezését.

A bagoly és a pestis.  
Egy faragott kép 
kontextusba helyezése

n Abstract: The Lutheran Church of Băgaciu (Szászbogács, Bogesch-
dorf),2 a small village situated in a valley close to Târnăveni (Dicsőszent-
márton, Sankt Martin), northeast of Mediaº (Medgyes, Mediasch), holds 
one of the most curious depictions to be found on choir stalls throughout 
the territory of historical Transylvania. A number of real and imaginary 
beasts, some of them in combination with vegetal ornaments, adorn the 
richly decorated choir stall. However, the most striking image is that of 
an owl, positioned frontally on the stall parapet, which, together with 
an inscription carved around it, conveys an interesting message to those 
who can read and understand the text. The article tries to elucidate the 
possible meaning and use of this depiction by placing the image and text 
in a broader European context of meaning and connections.

n Keywords: choir stall, carved decoration, owl, plague, 16th century, 
Transylvania

The village and the Lutheran Church

n The first written evidence of Băgaciu’s existence dates back to 1359, in 
a legal conflict between Count Salomon and the community leaders of 
the village (FABINI 1999, 79). Its former parish church, dedicated to the 
Holy Virgin, was first mentioned in written documents in 1380 (ENTZ 
1996, 447). The church obtained its present form as a result of three 
construction phases. The first construction, a Romanesque basilica, was 
modified during the first quarter of the 15th century (FABINI 1999, 80).3 
Later, around 1500, the church was heavily fortified by adding a defen-
sive superstructure to the choir, supported by blind arcades running 
down on large buttresses, while the massive western tower and the cur-
tain walls further enhanced its fortified character. During the third con-
struction phase, the nave was heightened and received late Gothic net 
vaulting. Although in 1766 the superstructure was demolished (FABINI 
1999, 81), the church keeps its massive, fortified appearance even today.

The interior of the church, composed  of a western tower – included 
in the nave –, a choir and a sacristy, is simple. The choir consists of 
two spans of cross vaulting and a polygonal ending, where the church’s 
most valuable piece of furnishing, a winged altar from 1518 and attrib-

1 Art historian, PhD student at Central European University, Budapest, Hungary. 
2 The settlement names are given in the official language of the country they are part of 

(i.e. Romanian and in certain cases Slovak), followed in brackets by their Hungarian 
and Saxon names.

3 The year 1421 on the triumphal arch dates the intervention, and fresco fragments found 
in the choir and the nave, dating from the same period, are further evidence of this 
building phase.
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a szentély feletti védelmi szintet (FABINI 
1999, 81), a templom mai napig megőrizte 
masszív, erődített formáját.

A hajóból és ennek tömegébe épített 
nyugati toronyból, szentélyből és sekrestyé-
ből álló templom belseje egyszerű kiképzé-
sű. A templom legértékesebb berendezési 
tárgya, az 1518-ból származó és Johannes 
STOSSnak tulajdonítható szárnyasoltár 
(FIREA 2010, II. 31–40) a keresztboltozat-
tal fedett két boltszakaszos, sokszögű záró-
dással rendelkező szentélyben található. A 
szentély két oldalán egy-egy XVI. századi 
stallum látható, valószínűleg eredeti elhe-
lyezésben.

Johannes REYCHMUT stalluma

n Az általunk vizsgált stallum a szentély 
déli fala mentén helyezkedik el a félkörí-
ves papi ülőfülke és a délkeleti kapu kö-
zött. A darab nemcsak részletbeli gazdag-
sága miatt jelentős, hanem azért is, mert 
ez az általunk ismert egyetlen stallum, 
amelynek felirata megnevezi Johannes 
REYCHMUT asztalos mester nevét. Stílus-
beli analógiákra hivatkozva, Viktor ROTH 

uted to Johannes STOSS, is standing (FIREA 2010, II 31-40). Two 16th 
century choir stalls are set at both sides of the choir, probably in their 
original position.

Johannes REYCHMUT’s choir stall

n The choir stall that we are examining stands on the southern side 
of the choir, between the semi-circular niche of the sedilia and the 
south-eastern entrance gate. The piece is particularly significant for the 
richness of information it offers us, being the only piece of furniture 
bearing the name of the master joiner, Johannes REYCHMUT. Based 
on stylistic analysis, Viktor ROTH attributed similar pieces from the 
region to the same master (ROTH 1915, 253), most importantly those 
of the Lutheran churches in Sighiºoara (Segesvár, Schässburg) and Bi-
ertan (Berethalom, Birthälm). His theory is accepted to this day, and 
Master REYCHMUT, respectively his circle, is one of the best known 
joiner workshops in Transylvania, who among others manufactured al-
tar structures as well (SARKADI 2011). ROTH also argued, based on 
the characteristics of the text surrounding the image of the owl, that 
Master REYCHMUT was of Austrian origin, which might explain the 
almost exceptional character of the representation in a region where 
such kinds of depictions, especially in combination with texts, are rare.

n  Photo 1. The choir stall of Johannes REYCHMUT in Băgaciu, 1533 © Zsuzsanna EKE, 2006 
n  1. kép: Johannes REYCHMUT szászbogácsi stalluma, 1533 © EKE Zsuzsanna, 2006
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The choir stall of four seats is decorated with animal and vegetal mo-
tifs, sometimes the two types being intertwined, and with wooden in-
lay (intarsia) depicting geometrical patterns and architectural elements 
such as towers. The combination of late Gothic and early Renaissance 
decorative elements connects this piece to the furniture in the Lutheran, 
formerly Saint Nicholas Parish Church in Bistriţa (Beszterce, Bistritz), as 
well as to furniture pieces found in the area of Sighiºoara, from where 
the master had arrived. A coat of arms reading 1533 accentuates the 
central part of the baldachin. The inscription that refers to the circum-
stances of manufacture runs along the interior of the baldachin’s ceiling, 
where we can read the following: “HOC OPVS PERFECTVM PER ME JO-
HANNEM REYCHMVT ME[n]SATOREM / SCHEGES VARIENSEM AD 
LAVDEM ET HONOREM MARIE VIRGINIS A[nno] 1533.”4

The parapet panels of the choir stall are decorated with carvings 
(Flachschnitzerei), depicting such real or mythical animals as basilisks, 
griffins, dolphins, and sinuous tendrils with buds and leafs. Neverthe-
less, the most interesting panel is the one closest to the nave. The com-
position is dominated by a large horned owl (Bubo) sitting on a thick 
branch. Its face has been damaged by scratch marks, a clear indication 
to the feelings this image aroused in people, perhaps in a similar way 
to what happened with the painted images of saints in Catholic church-
es that had become protestant. A scroll of parchment runs around the 
bird, framing it in a circle. The space inside the scroll is filled with 
smaller, bare branches. On the scroll, which is divided into two regis-
ters, the following text may be read: “ICH PIN EYN FOGEL VND HEYS 
DI AYL VND VER / MICH HASSET DEN SCHENT DI PAYL.”5

4 Approximate English translation: This work was done by me, Johannes REYCHMUT, 
joiner of Sighiºoara, in 1533, for the praise and honour of the Virgin Mary.

5 Approximate English translation: I am a bird, my name is owl, and the one who hates 
me is flayed by the plague.

n  Photo 2. Decoration on one of the parapet panels © Zsuzsanna EKE, 2006 
n  2. kép: A mellvéd egyik betétlapjának díszítése © EKE Zsuzsanna, 2006

több hasonló darabot tulajdonított ennek 
a mesternek (ROTH 1915, 253). Ezek közül 
a segesvári (Sighiºoara, Schässburg) hegyi 
templomban, illetve a berethalmi (Bier-
tan, Birthälm) evangélikus templomban 
találhatók talán a legjelentősebbek. ROTH 
elmélete máig elfogadott, és REYCHMUT 
mester, illetve mesterköre a korabeli Er-
dély egyik legismertebb asztalosműhelyé-
vé vált, amely többek között oltárszerkeze-
teket is gyártott (SARKADI 2011). ROTH, 
a bagoly körül futó szöveg nyelvi sajátos-
ságaira hivatkozva arra a következtetésre 
jutott, hogy REYCHMUT mester osztrák 
származású volt, amely tán magyaráza-
tot adhatna az ábrázolás szinte kivételes 
jellegére egy olyan környezetben, ahol az 
ilyen jellegű ábrázolások ritkák, kivált 
szöveggel társítva.

A négyüléses stallum állati és növényi 
motívumokkal, néha e kettő kombinációjá-
val díszített, amely geometriai mintázatot 
és építészeti elemeket (pl. tornyokat) fel-
sorakoztató intarziával egészül ki. A késő 
gótika és a korai reneszánsz díszítőeleme-
inek ily kombinációja alapján a stallum 
összefüggésben áll a besztercei (Bistriţa, 
Bistritz) evangélikus, egykori Szent Mik-
lós-plébániatemplom bútoraival, valamint 
a Segesvár környékén fellelhető bútordara-
bokkal (ahol a mester tevékenykedett). Egy 
1533-as évszámmal ellátott címer kiemeli 
pártázatos baldachinjának középtenge-
lyét. A gyártási körülményekre utaló fel-
irat a stallum mennyezetének belső felü-
letén olvasható: „HOC OPVS PERFECTVM 
PER ME JOHANNEM REYCHMVT ME[n]
SATOREM / SCHEGES VARIENSEM AD 
LAVDEM ET HONOREM MARIE VIRGI-
NIS A[nno] 1533.”4

A stallum mellvédjének betétlapjait la-
posfaragással (Flachschnitzerei) díszítet-
ték, amely valós vagy mitikus állatokat áb-
rázol, többek között baziliszkuszt, griffet, 
delfint, illetve a betétlapokat közrefogó 
kereteket rügyekkel és levelekkel ellátott 
indadíszítés borítja. Mindazonáltal a leg-
érdekesebb betétlap a hajóhoz legközelebb 
található. A kompozíciót egy vastag ágon 
ülő, nagyméretű fülesbagoly (Bubo) ural-
ja. Arcát karcolások borítják, világos jele-
ként azoknak az indulatoknak, amelyeket 
az ábrázolás kiváltott az emberekben, ez 
tán némileg ahhoz a jelenséghez hasonlít, 
amely a korábbi katolikus templomok fes-
tett szentjeit megcsonkította a templomok 
protestánssá válása után. A bagoly alakját 
egy körbe írt mondatszalag keretezi. A 
mondatszalag által elhatárolt teret kisebb 
méretű, csupasz ágak töltik ki. A két re-
giszterre osztott mondatszalagon a kö-
vetkező szöveg olvasható: „ICH PIN EYN 
FOGEL VND HEYS DI AYL VND VER / 
MICH HASSET DEN SCHENT DI PAYL.”5

4 Szabad fordítás: Ezt a művet én, Johannes 
REYCHMUT segesvári asztalos készítettem, 
1533-ban, Szűz Mária dicséretére és tisztele-
tére.

5 Szabad fordítás: Madár vagyok, és a nevem 
bagoly, és azt, aki gyűlöl engem, verje meg a 
pestis.

n RESEARCH 
n CERCETARE 
n KUTATÁS 



2017/246

Transsylvania  Nostra

Bagolyábrázolások 
bútordarabokon  
a középkori Magyarországon

n A bútor leírását tartalmazó szövegek 
legtöbbször átsiklanak az ábrázolás és a 
szöveg jelentőségének részletesebb tárgya-
lása felett. Az erdélyi stallumokon nem 
túl gyakori az állatok ábrázolása, ebben az 
értelemben a növényi díszítés sokkal in-
kább előnyben részesült, de egy közelebbi 
vizsgálódásra nem ritka, hogy madarakat 
is felfedezünk a növényi ornamentika 
közt. Ezek legtöbbje főként díszként került 
a darabokra, és általában a stallumok bal-
dachinját és halántékfalait kitöltő, gótikus 
jellegű leveles indák közt találjuk őket. 
Az ezek között amúgy könnyen megkü-
lönböztethető baglyok ábrázolása ritka. 
Összességében három erdélyi példát isme-
rünk, a bogácsit beleértve. Egy másik, leg-
feljebb tíz centiméter magasságú bagoly 
a besztercei evangélikus templom egyik 
stallumtöredékén látható, illetve egy, a 
Segesvári Történeti Múzeumban kiállított 
késő gótikus ajtón is megjelenik két róka 
közt egy széttárt szárnyú bagoly.

VADÁSZI Erzsébet egyéb, a felvidéki 
Gölnicbányán (Gelnica, Göllnitz), Szm-
recsánban (Smerčany) és Lőcsén (Levoča, 
Leutschau) található stallumok bagolyáb-
rázolásaival kapcsolatosan említette Bo-
gácsot. Tanulmányában (VADÁSZI 1979) 
azt igyekezett kimutatni, hogy a bagoly 
– az ókori Minerva istennő szent madara, 
aki többek között a kézművesek védelme-
zője is volt –, Gölnicbánya esetében tu-
lajdonképpen attribútumként szerepelt, 
mintegy jelezve, hogy a stallumokat a cé-
hek vezetői és a tanács tagjai használták 
(VADÁSZI 1979, 64). A bogácsi ábrázolást 
a bagoly alakjának egy másik lehetséges 
használatával, az apotropaikus, vagyis 
baj elhárító funkcióval összefüggésben 
említette (VADÁSZI 1979, 64). Habár a 
középkorban a bagoly alakját gyakran ru-
házták fel oltalmazó erőkkel (lásd MEL-
LINKOFF 2004), úgy gondoljuk, hogy a 
bogácsi ábrázolás jelentése egyéb jelenté-
seket is rejthet. A bagoly szimbóluma ön-
magában ellentmondásos jelentésekkel bír 
(amelyek azonban többnyire negatívak), 
de ezek az értelmek sokkal egyértelműbbé 
válnak, amennyiben a szöveggel társítva 
értelmezzük őket.

A bagoly szimbóluma  
a középkorban

n A bagoly jelentése némileg kétértelmű 
a keresztény művészetben, mivel egya-
ránt pozitív és negatív példaként is alkal-
mazható, bár a második, negatív értelmet 
sokkal gyakrabban alkalmazták.6 Ez a 
kettősség már az antikvitásban is megfi-
gyelhető, habár Görögországban a baglyot 

6 Hatalmas mennyiségű szakirodalom áll ren-
delkezésünkre az állatok középkori szimboli-
káját illetően, a bagolyét is ideértve; általáno-
sabb áttekintést illetően lásd Joyce E. SALIS-
BURY (1994), Wilkene B. CLARK és Meradith 
T. McMUNN (1990), vagy Debra HASSIG 
(1999) erre vonatkozó munkáit.

Owl depictions on furniture  
in mediaeval Hungary

n Descriptions of the furniture have usually omitted to speak more 
about the significance of this image and text. Animal depictions on 
Transylvanian choir stalls are not too common. Vegetal ornamentation 
was much more preferred. However, at a closer examination, birds do 
appear on some of the stalls. Most of these have mainly ornamental 
function, and are usually dispersed among the foliage and Gothic ten-
drils of the entablatures or ends of stalls. Owls, which can be easily 
discerned among them, are rare in the region. Overall, we know of three 
such bird depictions in Transylvania, including the one in Băgaciu. An-
other owl, not more than ten centimetres high, is depicted on the end of 
a stall fragment in the Lutheran Church of Bistriţa. Finally, a door kept 
in the History Museum of Sighiºoara represents an owl with spread 
wings, placed among two foxes.

Erzsébet VADÁSZI mentioned the example of Băgaciu in connec-
tion with other depictions of owls, found on choir stalls in Upper Hun-
gary, more precisely in Gelnica (Gölnicbánya, Göllnitz), Smerčany 
(Szmrecsán), and Levoča (Lőcse, Leutschau). In her article (VADÁSZI 
1979), she stated that the owl – the sacred bird of the ancient goddess 
Minerva, who was among others patron of the artisans – functioned 
in the case of Gelnica as an attribute, indicating that the stalls were 
intended for the leaders of the guilds and the members of the coun-
cil (VADÁSZI 1979, 64). She mentioned the image at Băgaciu in con-
nection with another probable use of the owl figure, the apotropaic 
function, i.e. giving protection against misfortune (VADÁSZI 1979, 
64). Although owl depictions were indeed often invested with protec-
tive powers in the Middle Ages (see MELLINKOFF 2004), we think 
that this depiction contains more meaning than attributed to it by 
VADÁSZI. The symbol of the owl in itself has contradictory meanings 
(although more often negative ones), but these become clearer when 
interpreted together with the text.

n  Photo 3. Intarsia decoration on the choir stall’s back © Zsuzsanna EKE, 2006 
n 3. kép: Intarziadísz a stallum hátlapján © EKE Zsuzsanna, 2006
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általában Pallasz Athéné istennővel tár-
sították, a római id. PLINIUS meglehető-
sen negatív mellékjelentésekkel tett emlí-
tést róla, temetkezési madárnak nevezte,  
rossz előjelnek és egy hátborzongató éjje-
li teremtménynek. A Biblia is tisztátalan 
madárként említette a baglyot (3Móz 12, 
17–18).

A kereszténység a baljós társításokat 
átörökölte, illetve továbbfejlesztette őket. 
A Hrabanus MAURUS értelmezésére épü-
lő középkori bestiáriumok szerint a bagoly 
egy olyan bűnös, gyakran zsidókkal azo-
nosított ember jellemzőivel rendelkezett, 
aki megtagadta Jézust mint megmentőjét, 
ezért inkább a vakság mellett döntött az 
igazság elfogadása helyett, hasonlóan a 
baglyokhoz, amelyek vakok a napfényben 
(CALMANN 1960, 67). A miniatúrákon 
található baglyokat gyakran emberszerű 
arccal ábrázolták, amelyek hangsúlyos, 
görbe orral rendelkeztek, ezt a sztereotípi-
át pedig a zsidók ábrázolásánál is használ-
ták (The Medieval Bestiary). SEVILLAI 
Izidor Etymologies című művében bemu-
tatja a különböző típusú baglyokat. Leírá-
sa szerint a fülesbagoly vagy uhu (bubo) 
az általa kiadott hangok miatt kapta nevét, 
amely egy halálos madár, valamint éjjel és 
nappal sírok között vándorol. Bár a madár 
néha pozitív értelemmel is megjelenik 
(pl. az Aberdeen Bestiáriumban Krisztus 
szimbólumaként), ábrázolása általában 
negatív jelentéssel társul.

A XVI. és XVII. századi fametszeteken 
a bagolyhoz többnyire negatív jellemzők 
kapcsolódtak, és mint ilyen találkozunk 
velük különböző emblémákon. Alakja sok 
esetben a vaksághoz, a tévedéshez és a tu-
datlansághoz kapcsolódott (CALMANN 

The significance of the owl in the Middle Ages

n The image of the owl is somewhat ambiguous in Christian art, as it 
could be used either with positive or negative meaning, although the lat-
ter was more commonly used.6 Already in ancient Greece, even if it was 
commonly associated with the goddess Pallas Athene, the Roman author 
PLINY the Elder mentioned it with connotations that are rather negative, 
calling it a funeral bird, a bad omen and a weird creature of the night. 
The Bible also mentions the owl as an unclean bird (Leviticus XII 17-18).

Christianity has taken over these ominous connotations and has fur-
ther enhanced them. According to medieval bestiaries, based on an in-
terpretation by Hrabanus MAURUS, the owl had the characteristics of a 
sinful man, usually associated with Jews, who denied Jesus as their sav-
iour, preferring to be blind to the truth, just as owls were blind in day-
light (CALMANN 1960, 67). In manuscript illumination, the depiction 
of the owl’s face became human-like, often envisioned with an accentu-
ated, crooked nose, a stereotype used in connection with Jewish people 
(The Medieval Bestiary). Isidore OF SEVILLE, in his Etymologies, de-
scribes the different types of owls. According to him, the screech owl 
(bubo) took its name from the sound of its voice, being a deadly bird and 
wandering in tombs day and night. Although sometimes the bird ap-
pears with positive connotations (as symbol of Christ in the Aberdeen 
Bestiary), we find more negative connotations in depictions.

In 16th and 17th century woodcuts, the owl appeared mostly connect-
ed with negative characteristics, and was incorporated in emblems as 
such. In many cases it was associated with blindness, error and igno-
rance (CALMANN 1960, 67); in other cases, being a solitary bird, it was 
depicted being attacked or mocked by other birds, even becoming the 

6 A vast literature is available on animal symbolism in the Middle Ages, dealing also 
with the figure of the owl; for more general discussions see the works of Joyce E. 
SALISBURY (1994), of Wilkene B. CLARK and Meradith T. McMUNN (1990), or that of 
Debra HASSIG (1999).

n  Photo 4. The carved image of the owl and its 
inscription © Zsuzsanna EKE, 2006 

n  4. kép: A bagoly ábrázolása és felirata  
© EKE Zsuzsanna, 2006

n  Photo 5. Depiction of an owl between two foxes on a door in the History Museum of Sighișoara  
© Zsuzsanna EKE, 2006 

n  5. kép: Bagoly ábrázolása két róka közt a Segesvári Történeti Múzeumban kiállítótt ajtón  
© EKE Zsuzsanna, 2006
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1960, 67), míg más esetekben, mivel ma-
gányosan élő madár volt, egyéb madarak 
társaságában, viszont ezek által támadva 
vagy zaklatva ábrázolták, sőt a kísértés 
szimbólumaként is használták (viszont 
szenvedése által ugyanakkor néha Krisz-
tus szimbólumaként is megjelent).

A bagoly és a bolondok vagy a csa-
vargók társítása főként a népi kultúrá-
ban jelent meg, amire Greta CALMANN 
is rámutatott: „a saját fajtája [madarak] 
körében való elszigeteltsége miatt, vala-
mint a többi madár általi támadások és 
gúnyolódás elszenvedése következtében, 
[a bagoly alakja] erős hasonlóságot mutat 
a bolonddal, akit a féltékenység és a féle-
lem által könnyen megbabonázott köznép 
megkövez és kinevet” (CALMANN 1960, 
68). Két tizenhatodik századi metszet ba-
goly képében ábrázol koldusokat, a követ-
kező felirattal: „gyűlölnek engem, és okot 
adok nekik erre” (CALMANN 1960, 68). A 
bagoly és a tükör Till Eulenspiegel, a kö-
zépkori német területeken népszerű törté-
netek népi hősének attribútuma. Mi több, 
számos cikk foglalkozik a bagoly és az 
ostobaság társításával, például Hierony-
mus BOSCH (MELNIKOVA-GRIGORJEVA 
& BOGDANOVA 2012) vagy E.S. mester 
(MOXLEY 1980) munkáiban.

A szászbogácsi stallum  
baglyának jelentése

n Egyértelmű, hogy ez az ábrázolás nem 
pusztán díszítő céllal keletkezett, amely 
például a besztercei vagy egyéb madarak 
esetében nyugodtan feltételezhető. Ez 
nyilvánvaló az ábrázolás elhelyezéséből, 
hisz azonnal észrevehető, ugyanakkor a 
méretéből is, valamint a szöveg és az áb-
rázolás közötti kapcsolatból. A madár je-
lenlétét az alakja köré írt üzenet indokolja. 
A szöveg elolvasása során a rímelő szavak 
válnak hangsúlyossá: ayl és payl, bagoly 
és pestis.

A baglyok és a pestis társítása világo-
sabbá válik, ha megvizsgáljuk a madár latin 
nevét: bubo. A bubópestis és a madár kö-
zötti kapcsolat így könnyen megállapítható, 
különösen, ha figyelembe vesszük a madár 
baljós társításait. Amint azt egyes a kutatók 
megjegyezték, „amikor a baglyot kéziratok 
lapszélein ábrázolják, ez a pestishez kötő-
dik”, és „John Ardene elmagyarázta, hogy 
amint a baglyok szerették a sötét, eldugott 
helyeket, ugyanúgy a bubók is a test azon 
helyein jelentek meg – a hónalj vagy ágyék 
környékén” (MACDOUGALL 1996, 97).

Ez az ábrázolás nem egyedülálló, bár 
eddig csak korlátozott mennyiségű hoz-
zá kapcsolódó tárgyat sikerült találni. A  
Sotheby’s Aukciósház katalógusában ta-
lálható egy 1582-ből származó, cseh zo-
máncozott bagoly alakú üvegflaska, amely 
a következő feliratot viseli: „ICH BIN EIN 
VOGEL UND HEISSE EULE WER MICH 
HASSET DER HABE DIE BEULE 1582” 
(Sotheby’s). A szöveg rendkívül közel áll 
a stallumon levő ábrázolás feliratához, a 
különbségek valószínűleg a nyelvjárás-
ból és a rím használatából adódnak. A 
katalógusban található leírás két további 

symbol of temptation (but through its suffering some interpreted it as a 
symbol of Christ). 

Another association of the owl, mostly to be found in popular beliefs, 
was that between the owl and fools or vagabonds. As Greta CALMANN 
pointed out, “its isolation among its own kind, attacked and mocked by 
other birds, gave it a strong resemblance to the fool who was stoned and 
ridiculed by the vulgar whose credulity and fear were easily imposed 
upon.” (CALMANN 1960, 68) Two 16th century engravings illustrate 
beggars as owls, having as caption the following: “they hate me and I 
give them cause for it.” (CALMANN 1960, 68) An owl and a mirror are 
the attributes of Till Eulenspiegel, the conventional author of the tales 
popular in medieval German territories. Moreover, several studies deal 
with the association of the owl with folly, as for example in the works of  
Hieronymus BOSCH (MELNIKOVA-GRIGORJEVA & BOGDANOVA 2012) 
or Master E.S. (MOXLEY 1980).

n  Figure 1. Owl depictions in Upper Hungary (VADÁSZI 1979, 63)
n 1. ábra: Baglyok ábrázolásai Felvidéken (VADÁSZI 1979, 63) 
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The meaning of the owl on the Băgaciu stall

n It is clear that this image is not purely a representation with deco-
rative purposes, which might be supposed in the case of Bistriţa or in 
the instances involving other birds. This is obvious from its position, 
visible at a first glance, its size, as well as the connection of image and 
text, symbol and explanation. The presence of the bird is justified by 
the message inscribed around it. When reading the text, the two rhym-
ing words are stressed: ayl and payl, owl and plague. 

The link between owls and the plague becomes clearer when we look at 
the bird’s Latin name: bubo. A connection to bubonic plague can be easily 
made, especially considering the sinister associations of the bird. As it was 
noted by scholars, “when the owl is depicted in manuscript marginals it is 
linked with pestis”, and “John of Ardene explained that just as owls loved 
dark, secluded places, so the buboes appeared in those of the body – the 
armpit or groin.” (MACDOUGALL 1996, 97)

This representation is not singular, although up to this point I was 
only able to find a limited amount of objects related, through their mes-
sage, to our depiction. Sotheby’s Auction House Catalogue lists a Bo-
hemian enamelled glass owl flask, dating back to 1582, which bears 
the inscription: “ICH BIN EIN VOGEL UND HEISSE EULE WER MICH 

bagoly alakú darabot említ, amelyek ha-
sonló feliratokkal rendelkeznek, de későb-
bi időszakokból maradtak fenn. Kevésbé 
rokonítható, viszont ugyancsak érdekes 
a Metropolitan Museum of Artban őrzött 
német eredetű, lovagi tornákban használt 
pajzs, körülbelül 1500-ból, amelyen egy 
vastag ágon ülő bagoly ábrázolása jelenik 
meg, feje fölött mondatszalaggal: „bár egy 
gyűlölt madár vagyok, fölöttébb élvezem 
ezt” (NICKEL 1973–1974, 87). Az ilyen jel-
legű ábrázolások másik példája egy 1529-es 
fametszet, amely egy madarakkal körülvett 
baglyot ábrázol a következő felirattal: „Min-
den madár gyűlöl és mindazok akik gyűlöl-
nek, szenvedniük kell ezért” (CALMANN 
1960, 50. lábjegyzet). Hogy milyen mér-
tékben lehetett egy ilyen fametszet az áb-
rázolásunk előképe, még tisztázásra vár. 
Viszont nagyon valószínű, hogy ez a mon-
dás és változatai széles körben ismertek és 
alkalmazottak voltak a XVI. században, 
mivel Rudolf SCHAAF (2013, 49) meg-
jegyzi, hogy egy ma is létező német szólás 
(amely egy átokból származik) összefüg-
gést teremt egy másik személy gyűlölete, 
és annak elátkozása közt (vagyis ha vala-
kit gyűlölünk, azt kívánjuk, hogy pestis 
sújtsa).7 Azonban további kutatásokra van 
szükség annak felderítésére, hogy milyen 
formában érkezhetett ez az ábrázolás és 
szöveg Erdélybe.

Másrészt, egy rövid kitérő erejéig ér-
demes megemlíteni hasonló üzenetű (és 
főleg hangvételű) feliratokat, amelyek 
máig megőrzött erdélyi faberendezéseket 
díszítenek, nevezetesen az egykori seges-
vári Szent Miklós-plébániatemplom (a mai 
hegyi templom) szentélyének északi olda-
lán található és a hagyománynak megfe-
lelően REYCHMUT mesternek tulajdo-
nított, 1523-as stallum feliratát. E darab 
hátlapján a következő gótikus minuszku-
lás mondat olvasható: „Wer yn dys gestul 
will stan Und nit latyn reden kan der solt 
bleiben draus das ma(n) ym nit mit Kolben 
raus.”8 Hasonló szöveg található az egyko-
ri nagyszebeni (Sibiu, Hermannstadt) Al-
tenberger-ház Brukenthal-könyvtárának 
ajtaján: wer . i(n) . das . gmach . get . vn(n) 
. nit . dari(n) . ze . schafe(n) / hat . de(r) . 
ma . woll . bli(ben) dy . ds . ich . i(n) . nit 
. mt . de(m) . kolbe(n) . lvs (ALBU 2002, 
27). Habár ezek tartalmilag nem kapcso-
lódnak a bogácsi ábrázoláshoz és szöveg-
hez, humoros, gúnyolódó hangvételük a 
XVI. századi Erdély bizonyos körökben 
fennálló attitűdjét illusztrálják, amelyet 
érdemes lenne alaposabban megismerni 
és tágabb kontex tusba helyezni.

7 Mindemellett, amint láthatjuk, ezek az ábrá-
zolások és szövegek más megközelítést válasz-
tanak, vagyis visszahárítják az átkot arra, aki 
rosszat kíván, vagy gyűlöletet táplál a bagoly 
iránt, tehát egy némileg különböző tárgycso-
portot alkotnak.

8 Szabad fordítás: Az aki ebben a székben akar 
ülni és nem ért latinul, inkább kinn kellene 
tartózkodjon, hogy ne legyen egy fütykössel 
kihajtva.

n  Photo 6. German tournament shield, around 1500, Metropolitan Museum  
of Art, 69.196. Public Domain 

n  6. kép: Német származású, lovagi tornán használt pajzs, 1500 körül, 
Metropolitan Museum of Art, 69.196. Nyilvánosan hozzáférhető
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Következtetések

n Amint láthattuk, a szászbogácsi stallum 
felirattal társított ábrázolása nem egyedi, 
hiszen szoros kapcsolatban áll különbö-
ző típusú közép-európai tárgyakkal. A 
bagoly negatív társításai és különösen a 
bubópestishez való kapcsolódása mélyen 
beágyazódott a középkori hiedelmek vilá-
gába, illetve átöröklődött a XVI. századba 
is. Ugyanakkor összefüggés található a 
bagoly és az ostobaság, a periféria, vala-
mint a periféria ellen irányuló előítéletek 
között, amit a bogácsi példa üzenetében 
megfordít, tehát az előítéletek ellen irá-
nyítja az átkot. Moralizáló és gúnyolódó 
hangnemén keresztül kapcsolatba állít-
ható az említett segesvári stallum feliratá-

HASSET DER HABE DIE BEULE 1582” (Sotheby’s). The text is extreme-
ly close to the one found on the choir stall. The changes are due prob-
ably due to dialects and the use of rhyme. The catalogue’s description 
mentions two further owl-shaped pieces with similar inscriptions, dat-
ing back to later periods. In the Metropolitan Museum of Art a German 
tournament shield from around 1500 depicts an owl sitting on a thick 
branch, with a scroll above it having the motto ”although I am the hated 
bird, I rather enjoy that” written on it (NICKEL 1973-1974, 87). Another 
example for this type of representation is a woodcut executed in 1529 
of an owl surrounded by birds with the caption: “All birds hate me and 
those that hate me must suffer for it.” (CALMANN 1960, footnote 50) 
To what degree was such a woodcut a source for our representation 
still needs to be cleared. It is highly probable that this phrase was well 
known and employed during the 16th century, as Rudolf SCHAAF (2013, 
49) notes that a German idiom (originating from a curse) still existing 
today links hating someone with wishing them to catch the plague.7 
However, further research is needed to elucidate under which form has 
this representation and text arrived in Transylvania.

On the other hand, the message of the text (and its tone) may be 
somewhat linked to a few surviving pieces of Transylvanian wooden 
furnishing, namely the choir stall on the northern side of the choir of 
the former Saint Nicholas Parish Church in Sighiºoara, traditionally at-
tributed to master REYCHMUT and created in 1523. On the back of this 
piece one can read the following sentence in Gothic minuscules: “Wer 
yn dys gestul will stan Und nit latyn reden kan der solt bleiben draus 
das ma(n) ym nit mit Kolben raus.”8 A similar text can be found in the 
former town hall of Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt) as a decoration 
of a door in the Brukenthal Library: wer . i(n) . das . gmach . get . vn(n) . 
nit . dari(n) . ze . schafe(n) / hat . de(r) . ma . woll . bli(ben) dy . ds . ich . 
i(n) . nit . mt . de(m) . kolbe(n) . lvs (ALBU 2002, 27). Although not relat-
ed in content, the humorous tone of these inscriptions might be linked 
to a certain mocking attitude prevalent in 16th century Transylvania, 
which would need to be set into a wider context.

Conclusions

n As we have seen, the image and the text on the Băgaciu choir stall 
is not a solitary representation, having close connections to different 
types of objects originating from Central Europe. The negative connota-
tions of the owl, in particular its connection with the bubonic plague, 
are embedded in mediaeval beliefs, perpetuated throughout the 16th 
century. Furthermore, there is a connection between the figure of the 
owl and folly, the periphery, as well as the prejudice against this periph-
ery, our example being a mirror reversed. Through its moralising tone 
it can be connected with the inscription on the mentioned choir stall in 
Sighiºoara, being presumably the work of the same master. The image 
and text are probably not the result of a local tradition, they were prob-
ably imported, most likely via woodcuts or other types of drawn rep-
resentations. Further research is needed (if at all possible) to elucidate 
the exact provenance and meaning of the image and text in question. 
A further question to be elucidated is related to the intentions of those 
who commissioned these pieces, the role of the artisan in the creation 

7 Although, as we can see, these depictions and texts have a different approach, reverting 
the curse upon those who wish harm to or nurture hatred towards the owl, and by this 
they constitute a different group of objects.

8 Approximate English translation: He who wants to stand in this chair and does not 
know Latin should remain outside so that he will not be taken out with a cudgel.

n  Photo 7a. Enamelled glass owl flask 
from 1582, in Sotheby’s Auction House 
Catalogue © Sotheby’s. (Front view) 

n  7a. kép: Bagoly alakú zománcozott 
üvegflaska 1582-ből, Sotheby’s 
Aukciósház katalógusa © Sotheby’s. 
(Elölnézet)
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val, amely valószínűleg ugyanazon mester 
munkája. A kép és a szöveg valószínűleg 
nem a helyi hagyomány terméke, hanem 
feltételezhetően más régiókból került ide, 
nagy valószínűséggel fametszetek vagy 
másfajta rajzolt ábrázolások révén. To-
vábbi kutatásra lenne szükség (ha ez egy-
általán lehetséges) a szóban forgó kép és 
szöveg pontos eredetének és jelentésének 
tisztázásához. Ezen kívül pedig további 
kérdések merülnek fel: mi volt a szándéka 
a darabok megrendelőjének(inek), milyen 
szerepet játszott a kézműves és műhelye 
a darabok létrehozásában, illetve az ún. 
közönségről sem feledkezhetünk meg, 
hiszen egy bizonyos társadalmi réteg bi-
zonyosan értette és értékelte ezeket a fel-
iratokat.

process, and, of course, that of the audience. A certain social stratum 
was certainly able to understand and appreciate these inscriptions.
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