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� � � SOÓS SÁNDOR 

 SZENT EMID1 (EMŐD, EMIGDIUS, EMYGDIUS)2  
 TISZTELETÉHEZ: EGY 1764-ES RÉZMETSZETES IMALAP

 ÉS FALUDI FERENC S. J. KÖLTEMÉNYE

1763. június 28-án pusztító földrengés sújtotta Komáromot, Győrt és széles 

sávban a két város közti területet. Komárom megrendült lakossága ezt követő-

en rendszeres zarándoklat elvégzésére tett fogadalmat, amelyet évente a Fer-

tő melletti Boldogasszony kegyhelyre vezettek.3 A rengés által szintén sújtott 

győriek ereklyés körmeneteket tartottak, és fogadalmi búcsújárásokon vettek 

részt, Mariazellbe pedig fogadalmi képet vittek.4

A pusztító rengést a modern tudományos összehasonlító mérések szerint 

a mai napig a térség legsúlyosabb ilyen katasztrófájának tartják (a hivatalos 

skála szerinti 6,3-as erősséggel).5 Nem csoda tehát, ha a korszak katolikus la-

kossága folyamatos kérésekkel, fogadalmakkal, óvóimádságos kiadvánnyal 

ostromolta az Ég Urát, hogy mentse meg a őket a komáromiak és a győriek 

által átélt borzalmaktól. 

Ilyen óvó-védő, rézmetszettel, könyörgő verssel és imával ellátott, eddig 

publikálatlan imalapot mutatok be, amely az 1764-es esztendőben, Nagyszom-

batban jelent meg. Címlapján szignálatlan rézmetszet. A lap teljes mérete: 

170×152 mm, a rézmetszeté pedig 91×152 mm. A metszeten felhőkben Szent 

Emid lebeg, lábánál püspöksüveg, fölötte a Szentháromság,6 mellette kerub-

fejek. Alul késő barokk keretben magyar nemesi viseletben térdeplő férfiak és 

Győr 18. századi látképe. Az összehajtott lapon olvasható könyörgő versnek és 

imának a szerzőjét nem nevezi meg a kiadvány. 

1  A névhasználat a tanulmányomon belül nem egységes, mert a szent nevét említő korábbi szerzők 

eltérő módon használják. Ezt azzal próbálom áthidalni, hogy az Emid névalak mögé zárójelben a 

korábban használt névalakot is feltüntetem. 
2  SZILÁRDFY Zoltán, A magánáhítat szentképei a szerző gyűjteményéből III. Alkalmazott szentképek 

(16–21. század) (Szeged–Budapest 2008) 346. és 245. számú kép. 
3  SZILÁRDFY Zoltán, Barokk szentképek Magyarországon (Budapest 1984) 41. sz. kép és magyarázó 

szövege. 
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Az 1763-as győri földrengés vallási emlékeit Perger Gyula gyűjtötte össze.7 

Ezek között szerepel egy körülvágott, felirat nélküli, 99×141 mm-es rézmet-

szet.8 Perger felhívja a figyelmet egy Trentsenszky-féle litográfiára. Megálla-

pítja a két metszet közötti lényegtelen különbségeket, s azt, hogy a rézmetszet 

4  PERGER Gyula, „A’ Föld indulás ellen…”. (Az 1763. évi győri földrengés vallási emlékei), in Arrabona 

43 (2005) 1/227–241.  
5  A rengés erősségét a leírt károk alapján becsülték meg. 
6  A Szentháromság tiszteletének különböző aspektusait vizsgáló tanulmánykötet: BARNA Gábor (szerk.), 

„Oh, Boldogságos  Háromság.” Tanulmányok a Szentháromság tiszteletéről (Szeged 2003).
7  PERGER 227–241. 
8  PERGER 238, valamint a 20–21. képek. 
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alapján készült a 19. századi litográfia kompozíciója. Feltételezi, hogy „a 

réz metszet az 1763. évi földrengés alkalmából készült”. A képfeliratban a 

18. század végére teszi a metszet készítését.9 E metszet gyakorlatilag azonos 

az általam vizsgált imalapon (ponyván) látható metszettel.        
De ki is volt a képeken látható szent? Emigdius Ascalam (Ascoli?) püspöke 

volt 300 körül. A város lakói halála óta patrónusuknak tartják. 1703-ban Itália-

szerte nagy földrengések pusztítottak, de Ascalumot elkerülték a csapások. 

A város lakossága ugyanis három hónapon át böjtölt, imádkozott és vezekelt, hogy 

az Úr Emid (Emigdius) érdemeiért vegye őket oltalmába. Ennek ismeretében 

hívták őt hazánkban is segítségül a komáromi földrengést követő időszakban. 

A S. Congregatio Rituum a gyakori földrengések távoltartására a Rozsnyói 

Egyházmegye részére október 15. napjára engedélyezte Emid (Emigdius) kul-

tuszát és zsolozsmáját. A mai katolikus naptár augusztus 9-én ünnepli a szen-

tet, akinek népi tiszteletéről Bálint Sándornak nem volt tudomása.10       

Az 1763-as földrengés epicentruma valahol a Komárom–Győr vonaltól 

északra lehetett. A feljegyzések tanúsága szerint Ácson és Bábolnán is pusz-

tított a katasztrófa, s ekkor dőlt romba a zsámbéki bazilika is. A legnagyobb 

károk Komáromot érték: 63 ember vesztette életét, 120-an sebesültek meg, az 

épületek egyharmada romhalmazzá vált, 7 templom ment tönkre.11

Győrben szintén jelentős károk keletkeztek, s egy ember meghalt. Több 

elő- és utórengést is feljegyeztek. A pusztítás viszontagságait egy helyi karme-

lita szerzetes naplója örökítette meg.12 Így már érthető, hogy Győr város lát-

képe miért szerepel az 1764-es rézmetszetünkön. Az ottani lakosok a további 

károk elkerüléséért, hathatós védelemért fordultak a szenthez, s ezért kérték 

közbenjárását. Óbuda földesura, gr. Zichy Miklósné Berényi Erzsébet az 

1763-as, Budát elkerülő földrengés emlékére és Néri Szent Fülöp tiszteletére 

emeltetett szobrot.13                    

19  PERGER 238, 20. kép. Az e tanulmányban közölt további ábrázolásokkal nem kívánok foglalkozni.
10  BÁLINT Sándor, Ünnepi kalendárium (Budapest 1977) II, 167. Tiszteletének emlékeit – a később em-

lítetteken kívül – egyéb szentképek is őrzik: SZILÁRDFY Zoltán,  A magánáhítat szentképei a szerző 
gyűjteményéből II. 19–20. század (Szeged 1997) 195. sz. kép, valamint a 470. sz. kép.  

11  TARJÁN Tamás, 1763. június 28. Földrengés sújtja Komáromot, in http://www.rubicon.hu.
12  PERGER 227–229. 
13  SZILÁRDFY 1984, 42. sz. kép.
14  SZILÁRDFY 1984.,41. sz. kép; SZILÁRDFY 1997, 54, valamint a 438. és 470. számú képek; SZILÁRDFY 

2008, 346, 245. sz. kép.
15  A város 18. századi látképe csaknem minden részletében azonos módon látható Friedrich Bernhard 

Werner (1690–1778) munkáján. A kép ma a Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi Képcsarnokában 

látható. Werner legtöbbet Sziléziában dolgozott, hatalmas sorozatokat készített. Az 1730–1740-es 

években különböző királyi házak megrendelésére földméréseket végzett, metszeteket és rajzokat ké-

szített. Ekkor készült a Győr látképét bemutató munkája. 1746-tól mindvégig Breslauban élt. 
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Az eseményről más szentképek is tudósítanak, melyeknek 18–19. századi 

példányai közül Szilárdfy Zoltán többet közölt. Köztük egy olyat, amely mére-

tében eltér a 18. századi példánytól, de a rajta látható metszet teljesen az 1764-es 

nagyszombati szentkép alapján készült.14 Erről írja Szilárdfy, hogy az 1830 kö-

rül még újdonságnak számító kőrajztechnikának a szentkép műfajban megma-

radt emlékéről van szó. Szent Emid (Emygdius) közbenjárását ábrázoló szent-

kép ez, amelyen térdeplő, magyar ruhás férfiak mellett Győrnek eddig számon 

nem tartott látképe15 fedezhető fel. Az aláírt szöveg: „Dicsőséges Szent Emyd, 
imádkozzál érettünk – Föld romlásakor el-ne hagyd, és szóllj Istennél mellet-
tünk.” A kép Trentsenszky József (1793–1839) litográfiai intézetében készült, 

Bécsben16 vagy Pesten.17 A szöveges magyarázó részben a szerző hozzáteszi:

a rézmetszeten Klobusiczky Péter kalocsai érsek saját kezű aláírása látható 

1835-ből.18  Perger a közbenjáró Szent Emid (Emőd) ábrázolásai (17. sz. és 18. sz. 

képek) mellett, a szintén segítő Solanoi Szent Ferenc metszeteit is bemutatta.19

Jelzet nélküli, 1764-es imalapunk a nagyszombati nyomdában készült. 

Hogy ki lehetett a metszet vésője, ahhoz meg kellett vizsgálni, kik lehettek 

1764 táján a városban dolgozó rézmetszők.

Jäger, Joseph prágai metsző 1742-től Nagyszombatban jegyzi metszeteit, 

egészen 1766-ig. Nyolc kiadványba mintegy 35 metszetet készített, s további 

hozzávetőlegesen félszáz tulajdonítható neki.20

Tausch, (Dausch), Marti, akit bécsi mesternek említenek, de rá utaló más 

adatot nem találtam. 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 hason-

ló – nevű személy. A feltehetőleg helyes választ a nagyszombati jezsuita kol-

légium és egyetemi nyomda 1773-as leltárát21 feldolgozó kötetben22 találtam 

meg. E könyv a levéltári adatok feldolgozására épül.  

16  SZILÁRDFY 1984, 39–40. 
17  SZILÁRDFY 2008, 334. 
18  SZILÁRDFY 1997, 54.  A kép és magyarázó szövege 438. szám alatt található. Mivel az imént említett 

19. századi szentképet csak könyvben láttam, ez alapján nem lehet eldönteni, hogy a két említett sok-

szorosítási technika közül melyik a helyes megállapítás. A meghatározási problémát talán a kőkarc, 

tehát a kőnyomási technika oldhatja fel, mert ez rendkívül finom, rézkarcra emlékeztető képet ad. 

Lásd: Művészettörténeti ABC (szerk. Molnár Albert, Németh Lajos, Voit Pál; Budapest 1961) 234.  

Ez azonban csak feltételezés lehet a részemről. 
19  PERGER 234–235, 10., 11., 12. és 13. sz. képek.
20  HAIMAN György – MUSZKA Erzsébet – BORSA Gedeon, A nagyszombati jezsuita kollégium és az 

egyetemi nyomda leltára, 1773 (Budapest 1997) 302.
21  A jezsuita rend feloszlatásával, annak következményeivel és az egyetemi nyomda sorsával nem fog-

lalkozom.
22  HAIMAN – MUSZKA – BORSA.
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A nyomda személyzetét és a béreket tisztázó fejezetében említik, hogy az 

impresszorok vagy nyomtatók a kézisajtókon végezték a nyomtatást.23 Igazán 

érdekessé azonban akkor válik a feldolgozás, amikor egy réznyomó24 személyt 

külön kiemel a leltár: Tausch Márton rézmetszőre gondolok, akit impresszornak 

(tehát nyomtatónak) nevezett az Expositorum. Feltehetőleg azért, mert első-

sorban réznyomással foglalkozott. Munkadíját is a rézlemezek nyomtatásának 

mértékében határozták meg. Az adatok szerint a nyomda jól kereső munka-

társai közé tartozott. A leltár továbbá calographusnak, azaz rézmetszőnek és 

nagyszombati polgárnak is25 nevezi. A kötet szerzői nem tudnak arról, hogy 

rézmetszeteket is készített volna.26 A leltár azt mindenképpen bizonyítja, hogy 

Tausch 1773-ban a nyomda évek óta megbecsült munkatársai közé tartozott, 

hiszen jól megfizették és rézmetszőként is tisztelték. A teljesít ménybérén kívül 

ünnepi alkalmakra – a személyzet egyéb tagjaival együtt – külön juttatásokat 

is kapott.27 

A szerzőknek arra való utalása, hogy nem találtak Tauschról rézmetszet 

készítésére vonatkozó feljegyzést, csak azt bizonyítja, hogy a levéltári anyag 

kutatásakor nem bukkantak ilyen adatra. Egyébiránt Tausch nevű metszőről 

nem találtam a szakirodalomban információt. Lehet azonban, hogy egyszerű 

elírás, írástévesztés, félrehallás okozza a bonyodalmat.28

Wagner, I. egy 1772-ben kiadott műben 17 metszettel szerepel. Szignatú-

ráin a neve mellé kitette a Tyrnavia jelzést, vagyis nagyszombati metszőnek 

kellett lennie.29

Összesen tehát három rézmetsző jöhet számításba. Közülük azonban bizo-

nyíthatóan csak egy, Joseph Jäger dolgozott 1764-ben Nagyszombatban. Ezért 

feltételezhető, hogy az ő munkája lehet a vizsgált metszet. 

A kiadványban olvasható vers szerzője sincs megnevezve. Azonban olyan 

gördülékeny és gyakorlott kéz munkájára vallott, hogy utánanéztem a korabeli 

katolikus költők művei között, találok-e valamilyen párhuzamot. Ennél azon-

ban sokkal többet sikerült felfedeznem, a költő személyének meghatározása 

mellett kiderült, a kiadványon egy eddig feltehetőleg ismeretlen versváltozatot 

találtam.  

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

– BORSA.
25  HAIMAN – MUSZKA – BORSA 220. 
26  HAIMAN – MUSZKA – BORSA 143. 
27  HAIMAN – MUSZKA – BORSA 220–221.
28  A metszőről összefoglalóan: SOÓS Sándor, Martin Dausch (Tausch) nagyszombati rézmetszetei 

(Kézirat). 
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A költő Faludi Ferenc, a magyar rokokó irodalom kiemelkedő katolikus 

alakja. A Vas megyei Németújváron született (1704). 1720-ban lépett a jezsu-

ita rendbe. 1740-től öt évig Rómában a magyar zarándokok gyóntatója. Ha-

zatérése után Nagyszombatban professzor és az egyetemi nyomda igazgatója 

(1747–1750), majd többnyire Pozsonyban tartózkodott, ahol a jezsuita kollé-

gium könyvtárának és gimnáziumának igazgatója. A rend feloszlatása (1773) 

után Rohoncon élt és halt meg (1779).30 Szent Emid tiszteletének friss lelki 

élményét közvetlenül Itáliából, Rómából hozhatta magával.

A Faludi Ferenc halála után hátramaradt költeményeit tartalmazó kötetben 

találjuk:

„XXVIII. Ének. Szent Emidhezz.

O Szent Emid! hired nagy,
Tsoda tévő Mártír vagy:
Te nevedben sok gyógyult,
Inségeből szabadult.

Kérésedre, Drága Szent:
A’ föld indúlástól ment:
Olasz Ország a’ tanú,
Sok más váras, és falu.

Mi is hozzád járúlunk,
Lábaidhoz borúlunk;
Nagy hatalmú Szent Emid!
Kérésünket égbe vigyd.

 
Te légy a’ mi Szó szóllónk,
Föld rémülvén Óltalmunk:
Enyhitsd Urunk’ haragját,
Távoztassad ostorát.”31 

29  HAIMAN – MUSZKA – BORSA 305. 
30  KLANICZAY Tibor (szerk.), A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig, in A magyar irodalom 

története. II (főszerk. Sőtér István; Budapest 1964) 536–537. 
31  FALUDI FERENTZ’ költeményes maradványi, egybe szedte, ’s első beszédekkel, jegyzésekkel és 

szükséges oktatásokkal meg bővítve közre botsátotta a’ MAGYAR KÖLTEMÉNYES GYŰJTEMÉNY 
öregbedésére RÉVAI MIKLÓS. Első kötet (Győr 1786).  
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Az 1764-es imalapon ugyanennek a témájú versnek egy másik, bővített tartalmú 

és szövegű változatát találjuk. A vers könyörgéseit még egy ima is megerősíti.

„1.
O Szent Emid hired nagy,
Ditsőséges Mártir vagy!
Hitért ontád véredet,
És le tetted éltedet.

2.
Téged ég, ’s-föld magasztal,
Tsuda-tévő Szentnek vall,
Te nevedben sok gyógyult
Inségébűl szabadúlt.

3.
A’ bálványok hullottak,
Meg némúltak, oszlottak,
Tsonka, bénna, talpra kél,
Haldokló jár, ’s-tovább él.

4.
Kastély, város, sok falu,
(Olasz ország a’  tanú)
Kérésedre drága Szent!
A’ föld-indúlástúl ment.

5.
Mi-is hozzád járúlunk,
Lábaidhoz borúlunk:
Drágalátos Szend Emid!
Kérésűnket égbe vidd.

6.
Te légy a’ mi gyámolunk,
Főld-rémülvén óltalmunk,
Enyhitsd urunk haragját,
Távoztassad ostorát.
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IMADSÁG

O Nagy érdemű Szent Emid Mártir, vajha alázatos könyör-
gésünk, és ohajtásunkra a’ te könyörülő szíved lágyúlna, és 
mi nékünk azt, kit szinrűl szinre látz, mindenható Urunkat 
meg engesztelnéd! Induly mellettünk Atyai jó-vóltoddal, és 
nyerd meg, a’  mit kérünk; távoztasd el tőlünk a’ rettenetes 
föld-indúlásnak veszedelmét, mellytűl méltán félünk: siess 
segétségünkre, 
vigasztald reád szorult igyünket, halgasd-meg azokat, 
kik szent nevedet ditsőitik, hogy nehéz szükségekben a’  
te hatalmas közben-járásodat tapasztallyák, A’ mi Urunk 
JESUS  Kristus által, a’ ki Attyával, és Szent Lélekkel 
egyetemben azon egy élő, és Uralkodó Istenség öröktől 
fogva örökkig  AMEN. 
A’ Nagy-Szombati Jesus Tarsaságnak Cathechetica Bibli-
otékájából ki-adatott. 1764. Esztendőben.” 

Mivel a költő 1779-ben hunyt el, a vers 1764-es megjelenése és publikált rövid 

változata számomra kétségtelenné teszi a szerzőség bizonyítását, illetve azt, 

hogy egy eddig feltehetőleg ismeretlen versváltozattal ismerkedhettünk meg. 

Joggal gondolható, hogy az imádság írója is Faludi. 


