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KÁLMÁNCSAI SÁNTA MÁRTONRÓL. 
Bornemisza Péter Postillája IV. része 892. levele b. oldalán ezt 

irja: »Ismét egy jeles prédikátort láttam gyermekkoromban Kalmanczai 
Mártont, ki elein igen nagy hires Doctor volt, ki Debreczenbe holt meg. 
Ez mikor Wyhelyen laknék Batizi Demeternek megmondgya titokját, 
hogy régtül fogva egy leánt tartott firflui ruhába inasul és vele lakott; 
de végre elveszi feleségül. Ez elein nagy papúr volt. Noha utálatosságot 
cselekedett, de ám megtért, és jobban cselekedett, hogynem mint Ádám 
pap Nitrán, ki kocsisul és lovászul tartott egy asszont, egyéb bűnben 
is találták, kiért megégették és ő maga kivallotta szörnyű dolgait Ádám 
papnak.« 

Az itt következő jegyzőkönyvi kivonat bizonyítja, hogy Kálmáncsai 
1548-ban még sátoraljaújhelyi pap volt. 

Accepía testimoma in anni circulo tempore iudicatus Joannis 
Lippai 1548. sat. Testes ad causam Alberti literati cum magistro 
Mar tinó sat. Quum Craccoviae essemus, magister Martinus, parochus 
de Wyhely praecia suorum vinorum ab ipso Alberto literato petére 
cepit. Ipse vero Albertus literátus dicebat, se nolle reddere, nisi prius 
magister Martinus quadringentos aureos pro pellibus sabehinis plenarie 
solveret. Ilii vero pelles, ut Albertus literátus palám nobis protulit, dati 
sunt domino cancellario propter quasdam literas a regia maíestate domino 
nostro serenissimo pro libertate quadam datas sat. 

(Kassa város jegyzőkönyve.) 
KEMÉNY LAJOS. 

KASSAI ANDRÁS ÉLETÉHEZ. 
(1646. ápril 16.) 

Nobilissimi, amplissimi spectatissimique viri ac domini senatores 
regiae liberaeque reipublicae Cassoviensis, domini patroni ac favitraes 
longe honoratissimi. Plurimam in Christo Jesu salutem, paratos almae 
christianitatis fines cum prospero ecclesiae et reipublicae statu animitus 
praecor, humiles meas praeces debitaque officiorum genera devote com-
mendans. 

Divinae voluntatis majestas ac oeconomiae meae, exiguae quidem, 
dura quaedam necessitas eo.me compulit, quod videlicet statui solitario 
ac viduitatis valedicam atque sociali manum iterum porigam. Id quod 
nunc, quod Deus bene feliciterque versat, facere decrevi, eligendo mihi 
in futurum vitae et laborum sociam, pudicam et moribus laudabilibus 
insignitam virginem, Barbarám, honesti et integerrimi quondam viri 
Johannis Nádaskay incolae olim inclytae metropolitanae civitatis Casso-
viensis suburbio habitantis, filiam. Hie vero status, quia absque praesentia 
magnorum et gravium virorum neque inchoari neque perfici potest. 
Proinde nobilissimas amplissimasque dominationes vestras, tanquam fau-
tores gratiosissimos obnixe et humiliter rogo, relictis paulisper curis 
arduis et maximis, ad praesentis mensis nempe Április diem 23 ad horam 


