
ADATTÁR. 

UJABB ADALÉKOK KOCSI CS. BÁLINT ÉLETÉHEZ. 

Kocsi Csergő Bálint életéről e folyóirat II. évf. 3-dik füzetében meg
jelent, rég megírt czikkem kiegészítéséül közlöm a következő adatokat. 

1. A 369. lapon Révész K. állítása ellenében, hogy Kocsi 1693. 
elfoglalt tanári hivatalát Pápán legalább 3 évig megtartotta — azon véle
ményemnek adtam kifejezést, hogy ezt nem legalább, hanem legfeljebb 
3 évig tehette; most 3-dik évi tanári működésének a lehetőségét is kény
telen vagyok kétségbe vonni s állítom, hogy harmad ízben 1693-tól 95-ig, 
két tanéven tanított a pápai iskolában, a mely idő alatt négy ízben tartott 
ünnepélyes közvizsgálatot, éppen annyiszor, a hány ünnepi beszéde ez időből 
fenn maradt. 

A ref. papokat ugyan is abban az időben rendesen egy-egy évre 
szokták az eklézsiákba beállítani; az elhelyezés a kerületi gyűlésen történt, 
a midőn egyiránt figyelemmel voltak a papság érdekeire és az egyházak 
szükségeire s ha a kettő netalán ellentétben volt, a megállapodásra, a mely 
(néha csak ez) jegyzőkönyvbe vétetett, döntő befolyást az egyház felismert 
java s nyilvánított kívánsága gyakorolt. A dunántúli egyházkerület 1696. 
márcz. 8 — 9. Veszprémben tartott partialisának jegyzőkönyvében 1 ezzel 
a megjegyzéssel vannak felsorolva az akkori lelkész-változások : »Rev. X>. 
Valentinus Kotsi minister ecdesiae Laziensis ex distrietu Papensi in-
districtum Veszpremiensem redire satis allaborat, sed ejus conatui 
renunciatur.« 

Kocsi tehát ekkor már meg is unta a valószínűleg 1695-ben, a nyári
közvizsgálat után elfoglalt lázi papságot és visszakívánkozott a veszprémi 
egyházmegyébe, elhelyezése iránti kérelme azonban a gyűlésen nem nyert 
meghallgattatást. 

2. Láziról mehetett Kocsi Pázmándra, a hol Farkasdi Juditot férjhez 
adta. Nem találgatom, miért fogadta sokat szenvedett rabtársának leányát 
magához, csak constatálom, hogy nem csak Tatai János felesége talált 
nála elhagyatott árva korában, ha szegényes is, de szívesen felajánlott, 
nyugodalmas otthont. A lepsényi egyház esketesi anyakönyvében ugyanis. 

1 A dunántúli ev. ref. e. kerület levéltárában van Pápán 
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1691. január 16. kelettel ez a bejegyzés olvasható: »Szőke Péter vette 
néhai Császáron lakozó Tóth Miklós leányát Ilonát, Kocsi Bálint lep
sényi praedicator házátúl.«-

Bizonyos az is, hogy Kocsi házassága nem volt gyermektelen, a mint 
ezt ugyancsak a lepsényi anyakönyv kétségtelenné teszi. A keresztelési 
anyakönyvbe 1689. 9. szám alatt Kocsi sajátkezűleg jegyezte be: »Mensis 
Febr. 34 die. Kotsi Csergő Bálint fia János (t. i. kereszteltetett); 
Komák tisz. Losonczi F. János uram feleségestűi, Somogyi Mihály 
feleségestül, Szabó Mihály, Fejér Istvánná.« 

3. Az a Révész K. által kétségbe vont tény, hogy a XVIII. század 
hajnalán Tata vidékén is nagy erővel folyt a térítés munkája, a mi által 
sok egyház megfosztatott lelkipásztorától, igen plausibilissé teszi azt a fel
tevést, hogy földön futóvá tétetvén ekkor Kocsi Bálint is, a szabadító- és 
bosszúlóként fogadott kurucz hadhoz szegődött és Bottyán János titkára 
lett: mint félkarját használni úgy sem tudó, törődött öregember tollát 
bocsátotta annak az ügynek szolgálatára, a melyet nem egy kartársa — 
Kabay Márton, Váczi Katona Mihály — karddal segített e!ő. De Thaly 
Kálmánnak ez az állítása még sem fogadható el s jól sejté Révész, hogy 
az a Bálint deák, a ki Böröllei Mihály pajtásával Bottyán J. tábori iro
dáját vezette, nem egy személy azzal a Kocsi Bálinttal, a ki a Narratio 
brevist stb. írta. 

Minden kétséget kizárólag megbizonyosodtam e felől akkor, a midőn 
összehasonlítottam Kocsi Csergő Bálintnak pápai rector-professorsága, gálya
rabsága, svajczi bujdosasa és lepsényi lelkeszkedese idejéből való kéziratait 
azokkal a levelekkel, a melyeken Thaly K. az ő kczeirását vélte felfe
dezhetni. Az előbbeniek igen szép, kerek betűkkel vannak írva s egymáshoz 
úgy hasonlítanak, mint egyik gyöngyfíízér a másikhoz, úgy hogy — bár 
20 évnél nagyobb időközből, a XVII. század 70-es, 80-as és 90-es éveiből 
származnak — betűik alapvonásaiban semmi eltérés, vagy változás nem 
észlelhető, eredetök egysége első tekintetre már messziről megállapítható. 
Az utóbbiakon a betűk hosszúkásak, a vonások kuszák, amazoktól — jól
lehet alig egy tizeddel későbben, a XV11I. század elején Írattak, — annyira 
elütnek, hogy közöttök egyetlen egy rokon vonás sem található. Áll ez 
az Archívum Rakoczianumban feltétlenül Kocsinak tulajdonított kéziratok 
közül mindazokról, a melyeket a Narratio brevis írójának kézirataival 
összehasonlíthattam. így Bottyán Jánosnak azokról a leveleiről, a melyek 
Győrvár, 1706. aug. 3. — Győr, 1707. jan. 2 2. — Pápa, 1707. febr. 
25. — Szécsény, 1709. júl. 3. kelettel (az első három a Kolthai Vidos 
család merse: levelesládájában, a legutolsó az Orsz. Levéltárnak Bercsényi 
archívumát tartalmazó részében) fennmaradtak, a melyeket Vidos József 
úr és a Levéltár igazgatósága nagy köszönettel fogadott előzékenységgel 
bocsátottak rendelkezésemre. — Ugyanazon forrás szerint névaláírása két 
okmányon maradt fenn, a melyek közül az egyik a Palochay bárók levél
tárában Lőcsén őriztetik, a másik a Ferenczrendi szerzetesekében Ersekúj-
várott; ezeket azonban, legnagyobb sajnálatomra, nem láthattam. Amazt 
kértemre Svaby Frigyes levéltárnok úr kereste, de nem találta, eme felől 
nem kaptam semmi értesítést. 
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Bottyán János titkára tehát más Kocsi Bálint volt. Ki, azt kutatni 
nem tartozik ennek a czikknek a keretébe, de legytn szabad mégis meg
említenem két dolgot. Az egyik az, hogy egy Bálint deákot az 1670-es 
években a bujdosók között találunk, a ki Deák Farkas által 1883. kiadott 
Levéltáruk 38., 113. és 116. lapja szerint Gyula-Fehérvárott és Miskolczon 
már akkor conspirált, a mikor a volt gálya-rab még Narratioját írta 
Svajczban. A másik még közelebb érinti a tárgyat, A Kocsiak abban az 
időben, különösen Kocsi János superintendens korában, nagy számmal 
keresték fel a debreczeni coliegiumot és a sok Kocsi között a szerint a 
jegyzék szerint, a melyben Naszályi István pápai ref. lelkész összeírta 
a debreczeni alma mater dunántúli növendékeit,1 1701 végén, vagy 1702 
elején iratkozott be egy Walentinus Cs. Kocsi is. — Kerestem Debre-
czenben az eredeti anyakönyvet is, hogy ha talán tartott volna fenn róla 
közelebbi adatokat, de a könyvtárban nem tudtak felőle, időm pedig ki 
levén szabva, nem értem rá utánna járni. 

4. Végnapjait Kocsi Bálint, két egykorú feljegyzés szerint, hivatal 
nélkül töltvén, Hosszú-Pályin hunyt el. Az egyik feljegyzés Naszályi István
tól való, a ki a Debreczenben deákoskodott dunántúliaknak fentebb említett 
névsorában ezt írta (tévesen 1669. subscribalt s Valentinusra igazított 
Johannes Csergő Kocsi) neve után: »Professor Papensis. Martit. Mórit. 
Hoszu palini«. A másik Patai András táczi ref. paptól, a ki a dunántúli 
ref. egyházkerület jegyzőköm^vébe írt mint jegyző a benne megnevezett 
ismerősei nevei után sorsukra vonatkozó érdekes megjegyzéseket; az 1692. 
superintendens-válaszíó kerületi gyűlésen jelen levők között megnevezett 
Kocsi neve után ezt: »ni in, exilío Palyini«. 

Mikor? Naszályi széljegyzetei úgy látszik 1710. körüli állapotokra 
vonatkoznak; Patai utoljára 1712. márcz. végén írt a jegyzőkönyvbe. — 
A hosszú-pályi egyház régi anyakönyvei elvesztek, a meglevők a XVIII. 
század közepénél tovább nem nyúlnak vissza. 

Mokos Gyula. 

KAZINCZY-LEVELEK. 

Három fölötte érdekes levelet közlünk alább a széphalmi mester 
tollából, melyet Szilassy Józsefhez, Zemplén vármegye főispáni helytar
tójához intézett 1826 és 1828-ban, Irodalmi intézkedésében annyira meg
szokta a befolyásolást, hogy a megyei kormányzásban is éreztetni törekszik 
erejét, ha másképp nem lehet, legalább magán-úton. Tájékoztatni, meg
nyerni és óvni akarja az új administrátort, mint olyant, ki idegen földre, 
idegen emberek és viszonyok közé került. Mert csakugyan jövevény volt 
Zemplénben. Hisz Szilassy József, a Szilassy Ádám és szántai Szabó 
Mária fia a nógrádmegyei Losonczon született 1755-ben. Tanulmán}rai 
végeztével előbb curiális prókátorságot gyakorolt, majd szülőmegyéjében 

1 Meg van Pápán a ref. főiskola könyvtárában. 




