
I.
Az Országos Széchényi Könyvtárkézirattára őriz egy kéziratot, 

amelyet, a címlap tanúsága szerint egy bizonyos Balogh István írt, 
jegyzett le, Tápiógyörgyén, 1790-ben. A kézirat fotomechanikus má-
solatát a falu önkormányzata, 2006-ban 50 számozott példányban 
sokszorosíttatta. A sokszorosított kézirat másolathoz nem készült 
kísérő szöveg, így – ebből a kiadványból – nem tudunk meg róla lé-
nyegében semmit.

A kézirat leírása:
Farsangi versek, vagy tréfás mulatságok mellyeket Írta Balogh 

Istvány 1790dik Esztendőben. Nevezetes Györgye Helységében. 70 
fol. OSzK Kézirattár, Quart. Hung. 146.

f. 1r.: Címlap
f. 1v.: Metszetrajz
ff. 2r–46r.: Tréfás „Ének”-kek
ff. 47r–48v.: „Mindennapi Tisztaságot tanitó tükör” – tréfás szöveg 

arról, hogyan kell egy asszonynak viselkednie
f. 49r.: vacat
f. 49v.: Faludi Ferenc (1704–1779) idézet: „Ime a Te Reménységed 

szükségedben ide néz. Faludi”
ff. 50r–56r.: „Köz-példa beszédek” – nem ellenőriztem, de minden 

bizonnyal használta Faludi példabeszéd gyűjteményét. A mondásokat 
több alkalommal írhatta, eltérő tintával, és változó kézírással. Nem 
tűnik azonban feltétlenül más kéznek.

ff. 56v–61v.: „Explanatio Sacrae Scripturae, Pars Libri Deuteronomii” 
Latin magyarázatai egyes szöveghelyeknek.

ff. 62r–65r.: „Adnotationes in Librum Josuae” Latin jegyzetek.
f. 65v.: vacat
ff. 66r–68v.: „De Libro Iudicum” Latin jegyzetek.
ff. 70r–70v.: elkezdte a Királyok Könyvének kivonatát („Ex Libro 1o 

Regum”), de csak egy sort írt, és elkezdte az azonos alakú német 
szavak jegyzékét írni (vagyis tanult németül): „Voces Germanicae sibi 
similes et in articulis solum differentes”

A kézirat úgy fest, mintha valaki nyomtatásra készítette volna elő. 
A kötetnek megszerkesztett címlapja van, ennek versoján egy bocsá-
natkérő feliratú metszetnek szánt rajz („Botsánat A szónak”).

Ezt a manuscriptumot ismeri már Szinnyei József is1, a szerzőről 
azonban nem közöl adatokat. A szakirodalomban először, ezt a művet 
Wix Györgyné kötötte össze2  Balogh István, Vác Egyházmegyei pap-
pal, akinek életére ő csak Chobot Ferenc klasszikus egyházmegyei 
archontológiáját hivatkozta3.  Balogh azért került Wixné látókörébe, 
mert az általa vizsgált Takáts Rafael renegát pap, önképzett nyom-
dász életművét vizsgálta, és ennek egy ritka nyomtatványán szere-
pelt Balogh István neve, mint tulajdonosi bejegyzés4. Boros István5 
segítségével, illetve Kerényi Ferencnek a Pest megyei irodalmi élet 
monográfiája6 sikerült kiegészíteni Chobot Ferenc adatait. Így a kö-
vetkezőképpen alakult ki Balogh István (1773–1846) életrajza:

1773: születési év, református
1773 után, 1790 előtt katolizál
1790 után: iskola, Vác, szeminárium (papnevelde)
1796: pappá szentelik
1796–1800: Archivarius et Caeremoniarius Episcopalis – levéltáros, 

és Zerdahelyi (Szerdahelyi) Gábor váci segédpüspök ceremoniáriusa
1801–1810: Secretarius, et Notarius Sanctae Sedis – püspöki titkár 

Erdélyi József Antal (1737–1811?) váci segédpüspök (ügyvivő püs-
pök) mellett, és Szentszéki jegyző

1806: váci kanonok7 
1808–1809: Canonicus honorarius
1810–1812: Canonicus a Latere, vagyis oldalkanonok 

Kálmánházy László (1753–1817) püspök (1808–1817) mellett
1810–1832: Vác alsóvárosi plébános
1813–1817: nem ismerünk rá vonatkozó dokumentumot
1818–1832: Canonicus, Archi-Diaconus Csongradinensis
1833–1836: Archi-Diaconus Cathedralis et Paenitentarius
1841: nem ismerünk rá vonatkozó dokumentumot
1842–1846: Lector et canonicus
1846: meghalt, Vácott temették el, a székesegyházban

Ebből az adatsorból nem világos, hogy miként említhet valakit 
több levéltári dokumentum váci kanonoknak, ha az egyházmegyei 
schematismus erről hallgat.

Két kérdés maradt nyitott még: Vajon Balogh István (1773–1846) 
valóban a szerzője, vagy a lejegyzője a kérdéses kéziratnak?8 Keré-
nyi Ferenc, hivatkozott monográfiájában a váci (és kalocsainak mon-
dott) kanonok Balogh Istvánon kívül, csak Balogh István (1790–1873) 
ismert színészt mutatja be, aki pedig a datált kézirat lejegyzése évé-
ben született. A második kérdés: mi köze lehetett Balogh Istvánnak 
Tápiógyörgyéhez.

Magam valószínűtlennek tartom, hogy egy 17 éves valaki az OSZK-
ban lévő kéziratban szereplő énekeket írta volna, hacsak nem leírta 
azokat, mondjuk olyanokként, mint amelyek szájhagyomány útján is-
mertek voltak. Ha igen, akkor Balogh István a váci teológiai stúdiumai 
előtt írta le ezeket. A közmondásokat, a bibliai magyarázatokat és a 
német szójegyzéket pedig később írta a kézirat kötet bekötött üres 
lapjaira. Zavarba ejtő ugyanakkor, hogy ennyire nincsen a környéken 
más „Balogh István”, aki egy írástudó nyomát hagyta volna.

A „leírta” gondolatot felvetheti a Kerényi Ferenc által, „Az alkal-
mazott literatúra műfajai” fejezetben bemutatott asztaltársaságok, 
vadászkompániák irodalmizáló tevékenysége is9.  Falucsúfolókat, 
farsangi tanításokat mutat itt be. A Balogh István névvel lejegyzett 
Farsangi versek… is ilyen, bár Kerényinél nem szerepel maga, a 
nemzeti könyvtárban megőrzött kézirat.

Valóban Györgyén írta, vagy írta le ezeket a Farsangi verseket? 
A válasz nem egyszerű. Megfogalmazható ugyanis egy hipotézis, 
ami a történetet összeköti a botrányos viselkedésű Takáts Rafael 
pap nyomdásszal. Takáts Rafael a betűkészletét a váci nyomdásztól, 
Ambró Ferenc Ignáctól, illetve annak segítségével szerezte be. Ezt 
említi Wix Györgyné10  és a váci nyomdászat monográfusa, Holl Béla 
is11. Sőt, Takáts kiadta néhány váci család genealógiáját is.12  

Balogh István tehát elvileg ismerhette Takáts Rafaelt. Ambró ki-
adványszerkezetébe nem illett bele a farsangi mulatságok énekek, 
nőkkel évődő szövegek kiadása, talán ezt Takátsnak szánta Balogh 
István. Ugyanakkor Takáts kiadványai mind kis terjedelműek, talán 
nem is lett volna neki ennyi betűje, a nyomda technikai állapota tehát 
ellentmond a feltevésnek. Vagy éppen ezért maradt kéziratban a Far-
sangi versek. A Györgyéhez való viszony azonban továbbra is meg-
fejtésre vár. Takáts nyomtatványai kis falvakban jelentek meg (Pádé, 
Dorozsma stb.), Györgye éppen ezekhez hasonló nagyságú volt. 
Még az is feltehető, hogy Györgye csak hamis helynév adat, és akár 
Ambró, akár Takáts akarta a kiadványát e mögé „elrejteni”. További 
levéltári kutatás nélkül azonban a megoldásról még csak fantáziálni 
sem lehet.

Monok István

Farsangi versek, vagy tréfás mulatságok, 1790.
Balogh István kézirata az Országos Széchényi Könyvtárban

(Kérdések és válaszok egy tápiógyörgyei kézirat körül) 

1 SZINNYEI József, Magyar írók élete és munkái, I, kötet, Budapest, Hornyánszky, 1891, 461. hasáb
2 WIX Györgyné, Egy XVIII. századi « Typographia privata », = Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve, 1965-66, Budapest, OSZK, 1967, 

168–181. (itt : 177.)
3 CHOBOT Ferenc, A váci egyházmegye történeti névtára, 2, kötet, Vác, Pestvidéki Nyomda, 2017, 686.
4 Appendix ad Páriz Pápai Dictionarium, Hely, dátum, nyomdász és nyomdahely említése nélkül (feltehetően: Takáts Rafael, Pádé, 1794–1798 

között). Ennek egy példányát bemutatta BARTHA József, Tóldalék, Egy ismeretlen szótár a nyelvújítás idejéből, Magyar Könyvszemle, 21(1897), 
184–190. (Balogh neve itt : 184.)

5 Segítségét itt köszönöm meg, hiszen átnézte a vonatkozó évek (1790–1846) egyházmegyei schematismusait és directoriumait.
6 KERÉNYI Ferenc, Pest vármegye irodalmi élete, 1790–1867, Budapest, Pest Megye Monográfia Közalapítvány, 2002 (Előmunkálatok Pest me-

gye monográfiájához, 3.)
7 A schematismusok sem, és Chobot sem tud erről, de Kerényi Ferenc két dokumentumra is hivatkozik, amelyben „váci kanonok”-ként szerepel (Az 

első: KERÉNYI Ferenc, Pest megye…, i. m. 33. hivatkozik Horvát Istvánnak Ferenczy Jánoshoz írott levelére (1806. december 4.) vö.: Horvát 
István és Ferenczy János levelezése, sajtó alá rend., jegyzetek SOÓS István, Budapest, MTA ITI, 1990 (Magyarországi tudósok levelezése, 2.) 
55. (Balogh István vitatkozik Révai Miklóssal (1750–1807) vitatkozik a Pest megyei tiszti szótár ügyében); A második: KERÉNYI Ferenc, Pest 
megye…, i. m. 57. hivatkozik egy levéltári iratra, amely szerint Balogh István, kalocsai kanonok, 1806. március 1-én három példány Hazai Tu-
dósítások című lapot fizet elő. GRÓCZ Zita segítségét kértem, ő átnézte a kalocsai nyomtatott és levéltári nyilvántartásokat. Balogh István nevű 
kanonok nem ismert, sőt ebben a korban, olyan, aki előfizető lehetett volna, Balogh vezetéknevű sem. Nyilván egy elírás Kerényi Ferenc munká-
jában, és Balogh István váci kanonokról van szó. Ámde: csak annak hitték? Boros István sem talál arra utaló nyomot a váci dokumentumokban, 
hogy valóban már 1806-ban kanonokká nevezték lépett volna elő.

8 Fontos megemlíteni, hogy az OSZK katalógus szerint a kézirat több kéz írása. Véleményem szerint a magyar szövegtisztázat, a későbbi, más 
tintával írt szövegek, a latin, illetve a német nyelvű bejegyzések egy kéz írásai, csak az illető közben idősödött, többféle tollat és tintát használt.

9 KERÉNYI Ferenc, Pest megye…, i. m. 212–236.
10 WIX Györgyné, Egy XVIII. századi… i. m. 174.
11 HOLL Béla, A kétszázéves váci könyv, Budapest, Helikon, 1973. Takáts Rafaelt megemlíti, mint aki kapcsolatba került Ambró  Ferenc Ignáccal 

éppen csak megemlíti (p. 112. 7. jegyzet); magáról Ambróról: 20–35. Balogh Istvánt nem ismeri.
12 WIX Györgyné, Egy XVIII. századi… i. m. 176.
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Balogh kanonok úr irodalmi érdeklődésére, íráskészségére álljon itt Vas Gereben korrajzának egy részlete, amelyet szintén a 
Széchényi Könyvtár őriz: „A nemzet napszámosai” címen 1864-ből, és a Tápiógyörgyei Polgármesteri Hivatal kérésére lemásolták.

II.

 A fenti nyitva maradt kérdések meg-
oldása érdekében további kutatásokat 
végeztem eredményesen, mert közelebb 
vitt a megoldáshoz. A györgyei Domus 
Historia teljes fénymásolatát átadtam a 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtá-
rának. Monok István igazgató úr latinból 
fordította azt a Nagy Mihály nagyművelt-
ségű plébános által írt szöveget, hogy ti. 
püspök nem lévén Balogh István váczi 
székesegyházi olvasó kanonok, apostoli 
főjegyző maga jött Györgyére egy haran-
got felszentelni. Gondolom, ha a kano-
noknak nem lett volna kapcsolata a köz-
séggel, Nagy Mihály plébánossal, nem 
tartom valószínűnek, hogy egy harang 
szentelése ügyében vállalkozott volna 
egy ilyen nagy útra lovas kocsival.

Ami Balogh Istvánnak a schematiz-
musban való hiányát illeti, - megtalál-
tam a „Naptár 1846-dik közévre a Róm.
Catholika egyház használatára, új és ó 
időszámítás szerint ő cs. és apost. kir. 
Felsége kiváltságával s engedelmével 
Budán A Magyar Kir. Tudományegye-
tem betűivel és költségén. Kaiserliche 
Koenigliche Hofbibliothek Wien” - 69.lap-
ján. Ez egyértelműen igazolja Balog Ist-
ván váci kanonok személyét, rangját.

 A Széchényi Könyvtárban őrzött egy 
példányos kézírat, majd 2006-ban 50 
példányban barokk díszítéssel, 1790-es 
arany évszámmal ékesített, a falu címeres 
pecsétjével ellátott, számozottan, enge-
déllyel kiadott relikvia egyértelműen egy 
olyan szellemi felkészültséggel rendelke-
ző egyénhez kapcsolható, aki tudott lati-

nul, németül, ismerte Pápai Páriz Ferenc 
szótárát, Faludi gyűjteményét, ismerte a 
szólás-mondásokat, az akkori helyesírási 
szabályokat és egyáltalán tisztában volt a 
könyv készítés előírásaival, szokásaival, 
tipográfiai követelményeivel.. A Huszár, 
Bencsik györgyei földesurak szolgálatá-
ban ilyen tudós ember a községben 1790-
ben nem volt, ez a rekvizitum egyértelmű-
en egyházi személyhez, Balogh István 
kanonokhoz köthető. Hogy a kanonok úr 
hogyan került kapcsolatba Tápiógyörgyé-

vel? Feltételezésem szerint Nagy Mihály 
széleskörű műveltséggel, történelmi kite-
kintéssel rendelkező, szépen fogalmazó, 
akkori györgyei plébános segítségével, 
ajánlásával, készségével.

 Félre vezethető lehet Monok István a 
Magyar Tudományos Akadémia könyvtár 
igazgatójának az elemzésben az a kité-
tele: „Balogh István írt, jegyzett le Tápió-
györgyén.” Egyértelmű a címlap fogalma-
zása: Írta Balogh Istvány.

Hogyan őrződött meg ez a kétszázhuszonhétéves györgyei kézirat? Úgy, hogy 1830-ban Jankovich Miklós vásárolta meg, majd a 
gyűjtemény eladás útján a Nemzeti Múzeum tulajdonába került, később a kézirattár egyesítése folytán a Széchényi Könyvtár kézirat-
tárába, ahol ma is gondosan őrzik, kezelik és kivételes engedéllyel került ötven példányos sokszorosítására, barokk díszes kiadásra 
2006-ban, Varró István polgármester úr anyagi erkölcsi, támogatásával a falu megújulásának örömére, köszöntésére.

Bihari József
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A melléklet megjelent a tápiógyörgyei Faluújság 2017. évi júliusi számában az önkormányzat anyagi támogatásával. 
Az anyag összeállításában, gépen való szerkesztésben közreműködött: Móricz József kulturális menedzser


