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Martin Dausch (Tausch, Deutsch) 
nagyszombati kegyképet ábrázoló 
rézmetszetei1

1987-ben jelent meg a  történeti  Magyarország búcsújáróhelyeinek grafikai
anyagát bemutató kötet. Ebben a nagyszombati kegykép-ábrázolások között
található egy olyan rézmetszet,2 amelynek két további változatát fedeztem fel.
Mindkettő összehajtható, négyoldalas kis füzet címlapján szerepel. Az egyik
német, a másik magyar nyelvű imalap. A két füzet mérete, szövege, szerkesz-
tése nagyban megegyezik. A címoldalakon a nagyszombati kegykép találha-
tó, amelyek – bár nagyon hasonlítanak egymásra – kissé eltérőek. Ezek réz-
metszőjére vonatkozó adatokat próbálom meg pontosítani. 

1951-ben Pataky Dénes a hazai rézmetszés történetét publikálva tett emlí-
tést  Martin  Dausch bécsi  rézmetszőről,  aki  Hannenberg  Defensio Mariae
Accodomodata című könyvéhez a nagyszombati könnyező Madonna képét
másolta  rézbe.  Szerinte  a  mű  Nagyszombatban  jelent  meg,  feltehetőleg
1728-ban.3 Szilárdfy Zoltán 1984-ben említette Prokes Mártont, aki 1708-
ban4 metszette rézlapra a nagyszombati kegyképet, amelyet később Martin
Dausch bécsi mester is elkészített.5 Az 1987-ben megjelent kötet pontosítot-
ta a korábbi adatokat. Megállapította, hogy a rézmetszet 1791-ben, illusztrá-
cióként jelent meg (Hannenberg Godefried, Az Isten szülőjének … Máriának
védelmezése… Jelinek, Nagyszombat 1791).6

1 A ponyvák a szerző tulajdonában vannak. Egy 19. századi, antikváriumi imakönyvben találtam
rájuk, még az 1980-as évek elején.

2 SZILÁRDFY Zoltán – TÜSKÉS Gábor – KNAPP Éva, Barokk kori kisgrafikai ábrázolások magyaror-
szági  búcsújáróhelyekről (Budapest  1987) 124. Számunkra  a 234.  számú szentkép leírása  és
fényképe érdekes.

3 PATAKY Dénes, A magyar rézmetszés története (Budapest 1951) 35. 
4 SOÓS Sándor,  Prokes Márton eddig azonosítatlan rézmetszete a kassai vértanúkról,  in  Magyar

Sion IV (2010) 2/268-275. Ellentmond az 1708-as időpontnak, hogy Prokes Márton nagyszombati
tevékenysége csak 1727-től bizonyítható. 1708 nem a metszés, hanem a könnyezés időpontja.

5 SZILÁRDFY Zoltán, Barokk szentképek Magyarországon (Budapest 1984) 24.
6 SZILÁRDFY – TÜSKÉS – KNAPP 124.
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Ki Martin Dausch? Ahogy láttuk, bécsi mesternek említik, de más adatot
nem találtam róla. Nem tartják számon a rézmetszők között. Az viszont tény
– és erre a publikált illusztráció a bizonyíték –, hogy valamikor a 18. század
második felében, Nagyszombatban dolgozott egy ilyen – vagy egészen ha-
sonló nevű – személy. A feltehetőleg helyes választ a nagyszombati jezsuita
kollégium és egyetemi nyomda 1773-as leltárát7 feldolgozó kötetben8 talál-
tam meg. E könyv a levéltári adatok feldolgozására épül. 

A nyomda személyzetét és a béreket tisztázó fejezetében említik, hogy az
impresszorok vagy nyomtatók a kézisajtókon végezték a nyomtatást.9 Igazán
érdekessé azonban akkor válik a feldolgozás, amikor egy réznyomó10 sze-
mélyt külön kiemel a leltár: Tausch Márton rézmetszőre gondolok, akit imp-
resszornak (tehát nyomtatónak) nevezett az Expositorum. Feltehetőleg azért,
mert  elsősorban  réznyomással  foglalkozott.  Munkadíját  is  a  rézlemezek
nyomtatásának mértékében határozták meg. Az adatok szerint a nyomda jól
kereső munkatársai  közé tartozott.  A leltár  továbbá calographusnak, azaz
rézmetszőnek és nagyszombati polgárnak11 is nevezi. A kötet szerzői nem
tudnak arról, hogy konkrétan milyen rézmetszeteket készített.12 A leltár azt
mindenképpen bizonyítja, hogy Tausch 1773-ban a nyomda évek óta meg-
becsült munkatársai közé tartozott, hiszen jól megfizették és rézmetszőként
is tisztelték. A teljesítménybérén kívül, ünnepi alkalmakra – a személyzet
egyéb jeles tagjaival együtt – külön juttatásokat is kapott.13

A szerzőknek arra való utalása, hogy nem találtak Tauschról rézmetszet
készítésére vonatkozó feljegyzést, csak azt bizonyítja, hogy a levéltári anyag
kutatásakor nem bukkantak ilyen személyes adatra. Egyébiránt Tausch nevű
metszőről  sem  találtam  a  szakirodalomban  információt.  Lehet  azonban,
hogy egyszerű elírás, írástévesztés, félrehallás okozza a bonyodalmat. 

A nagyszombati kegyképről készült könyv illusztrációjelzete a követke-
ző: „zu finden bey Martin dausch in tirnau.” Mérete: 112×72 mm.14 Mivel
a német nyelvben a „d” és a „t” a hangzása miatt könnyen cserélhető, ezért a
„Martin  dausch” név  könnyen  azonos  lehet  „Martin  Tausch”-sal,  aki

7 A jezsuita rend feloszlatásával, annak következményeivel és az egyetemi nyomda sorsával nem
foglalkozom.

8 HAIMAN György – MUSZKA Erzsébet – BORSA Gedeon, A nagyszombati jezsuita kollégium és az
egyetemi nyomda leltára, 1773 (Budapest 1997). 

9 HAIMAN – MUSZKA – BORSA 141. 
10 A  réznyomásra  tekintélyes  összeg  szerepelt  a  nyomda  költségvetésében.  Lásd:  HAIMAN –

MUSZKA – BORSA.
11 HAIMAN – MUSZKA – BORSA 220. 
12 HAIMAN – MUSZKA – BORSA 143. 
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a hangzás alapján lehetett magyarul csak egyszerűen Német Márton, azaz
Martin Deutsch. Vagyis  olyan  mester,  aki  német  nyelvterületről  érkezett
a magyar egyház érseki székhelyére. Ráadásul e században még nem létezett
egységes  helyesírási  szabályzat,  és  a  nevek  írása  sem volt  következetes.
Ezért lehetséges, hogy a korábban talált illusztráció rézmetszőjében akár az
egyetemi nyomda impresszor calographusát tisztelhetjük. Ezt támaszthatják
alá az imalapok metszetei.

A  kegyképről  készült  rézmetszet  egy  kis  összehajtható,  német  nyelvű
imalap címoldalán található. A kép aláírása: „Vera Effigies B. V. M. Lachry-
mantis et Sudantis Tyrnaviae in Hungaria Anno 1708”. Jelzete: „zu finden
bey Martin dausch in tirnau”. A metszet felirata és jelzete, sőt annak írás-
módja is teljesen megegyezik az 1987-ben közölt, 1791-es keltezésű illuszt-
rációval. Mérete: 112×68 mm.15

A magyar nyelvű imalap rézmetszetének a felirata ugyanaz, mint a másik
két metszetnek, de nincs jelzete, tehát ebből kiindulva sem a metsző neve,
sem a készítés helye nem azonosítható. Mérete: 112×68 mm.16

Az  imalapokon  található  metszetek  készítése  is  Tausch  (Dausch,
Deutsch) személyéhez köthető. A jelzettel ellátott, német nyelvű lap eseté-
ben  ez  egyértelmű,  a  magyar  nyelvű  imalapnál  pedig  valószínűsíthető.
Úgy vélem, hogy ez utóbbi készült legkésőbb, mert mívesebb, az arc szebb
és kidolgozottabb, a kezek tartása kecsesebb, a ruha leomló redőzete ter-
mészetesebben hullámzó. A készítő kéz ugyanaz lehetett, de a véső voná-
sai már gyakorlottabb, lágyabb vonalvezetésre, nagyobb biztonságra valla-
nak.  A  képeken17 eltérő  a  háttér  dekorációja,  vonalazása,  s  részben
különböző a képkeretek díszítése is, de a képek készítésének jegyei egy
mesterkézre vallanak. A kétnyelvű, de azonos tartalmú szöveg is az azo -
nosságot erősíti.18

A magyar nyelvű imalap három oldalon keresztül a következő imádságo-
kat tartalmazza: „SZÜZ MÁRIÁHOZ VALÓ IMÁDSÁG”. Ezt követi még to-
vábbi  hat  imádság:  „Más  imádság  a’  könyvező  Szüzhöz.  Hitbéli  indulat.
Reménységbéli indulat. Szeretetbéli indulat. Töredelmességnek indulattya.”
A végén pedig:

13 HAIMAN – MUSZKA – BORSA 220-221.
14 SZILÁRDFY – TÜSKÉS – KNAPP 124. 
15 SZILÁRDFY – TÜSKÉS – KNAPP 124, valamint 255, a 234. számú kép. 
16 Nem találtam további utalást a KÄFER István – KOVÁCS Eszter,  Ave Tyrnavia!  A nagyszombati

Akadémiai  Nyomda  kiadványai  1648-1777  (Budapest-Esztergom-Nagyszombat  2013)  című
nagyszabású feldolgozásban sem. Az 1756 utáni kiadványokat néztem át.

17 Ide számítom az 1987-ben publikált képet is.
18 A magyar nyelvű szöveg egy részét átírásban is közlöm, de mellékelem mind a magyar, mind a

német nyelvű imalapról készített a fotókat.
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„A’ ki ezeket az Theologiai indúlatokat ajtatossan elmondja, hét eszten-
dei butsút: a’ki pedig holnaponként minden nap gyakorollya, holnapban
egyszer tellyesset, ha igazán meg gyónván és áldozván, az Annya-Szent-
Egy-Háznak szándékára imádkozik, valamint halála oráján-is nyerhet,
XIII. BENEDEK Pápa engedelméböl 1728 esztendőben. XIV-dik BENE-
DEK Pápa 1756. Boldog-Aszszony-Havának 28. napján ezt meg-erősí-
tette. Efelett kegyessen meg-engedte, hogy a’ Tellyesset a’ kimult Hivek-
nek  lehet  alkalmasztatni  minden  hólnapnak  egy,  akarat  szerént
választandó napján, ha fellyebb emlétet ajtatosságokat végben viszi, és
más hasonlót halálnak idein. Egyszer- ’s mint kegyessen ki-terjesztette,
hogy valahányszor valaki napjában szivessen az emlétett Theológiai in-
dúlatokat,  akár  minémű  szókkal,  ha  csak  a’  kiváltképen  való  inditó
okokban meg.nem fogyatkoznak, ajtatossan el-mondgya, annyiszor hét
esztendönek, és annyi negyvenednek bútsúját meg-nyerheti.”

A magyar nyelvű imalap fotói:

94



Martin Dausch nagyszombati kegyképet ábrázoló rézmetszetei   ♦ ♦ ♦

95



♦ ♦ ♦    S O Ó S  S Á N D O R

A német nyelvű imalap fotói:
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