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KÁLMÁNCSEHI SÁNTA MÁRTON SÁTORALJAÚJHELYEN 

Kálmán csehi a helvét irányú reformáció első jelentékeny képviselője hazánkban. Személye 
és működése azért is jelentős, mert Zwingli követője volt, az ő nyomdokain indult, majd meg 
is haladta őt egyre radikalizálódó tanításával és kultuszi reformjával. E tendenciája emeli ki 
őt a szintén Zwinglire hallgató, de a helvét tan megvallásában és terjesztésében óvatosabb, 
magatartásban és cselekedetekben sokkal mérsékeltebb kortársai közül. Az úrvacsorát csak 
jelképnek tekintette, s csupán „külső jel"-nek a keresztség sakramentomát is. Az eleve el-

I rendelésről egyre inkább determinista nézeteket vallott: 1554-ben már azt hirdette: az imád-
I kozás hiábavaló, mert Isten úgy sem hallgat rá. A templomi kultusz megreformálásában 

tanúsított következetessége mindenki előtt nyilvánvalóvá tette, hogy működésével új irányzat: 
a sakramentizmusnak nevezett helvét irányzat bontakozik ki a magyar reformációban: 
Kálmáncsehi az oltárokat és a képeket kihányta a templomokból, oltár helyett egyszerű 
faasztalról osztotta az úrvacsorát, a keresztség ünnepi külsőségeit is mellőzhetőnek tartotta; 
megvetette a papi öltözeteket, mindennapi ruhájában végezte az istentiszteletet. Zwinglitől 

I eredő demokratizmusa a papi tisztről való meggyőződésében is kifejezésre jutott: az apostoli 
szegénység elvét hirdette. Nagyhatású prédikátor volt, akik tárgyilagosan tudtak ítélni róla, 
magasztalták tudását és ékesszólását. „Fűit vir doctissimus, eloquentia zelo ac pietate clarus" 
— mondotta róla Bod Péter, a kortársak közül: Gyalui Torda Zsigmond, Szegedi Kis István, 
Bornemisza Péter. Működése történeti jelentőségű: az ő fáradozásának és — a Tisza mentén 
Temesvártól Munkácsig terjedő — agitációjának eredménye az, hogy a helvét tanítás intéz
ményes formát öltött, egyházzá formálódott Magyarországon. Kálmáncsehi Debrecen-Várad 
vidéki püspökségéből — ő hazánkban az első református püspök — alakult ki a tiszántúli 
egyházkerület. Nagy vihart támasztott maga körül, nem csupán a hitvitákon, hanem a nép 
között is. Ellenfelei: a Tisza vidéki magyar lutheránusok kiátkozták mint eretneket, az erdélyi 
szász papok sötét színekkel ábrázolták őt. írásaikban. Nehéz dolga lesz a kutatónak, aki majd 
vállalkozni mer arra, hogy a forrásokat megtisztítsa hagyományoktól, vélekedésektől és rágal
maktól, bátran szóljon személyéről és tanításairól, s kijelölje helyét a magyar protestantizmus 
fejlődésének történetében. Életrajzának megírása azért is nehéz feladat, mert szorosan össze
fonódik egy másik problémával: hogy Kálmáncsehit megismerhessük, meg kell ismernünk 
patrónusát, Petrovics Pétert is, hiszen nagy része volt Kálmáncsehi reformátori működésének 
sikerében. A nagyúr — János király atyjafia és belső tanácsosa, János Zsigmond gyámja, 
Temesvár és a Délvidék, majd Munkács főkapitánya, Erdély kormányzója — nemcsak párt
fogója, hanem szinte munkatársa volt a reformátornak a helvét irány érvényesítésének nehéz 
éveiben. A reformátor és a patrónus ilyen szoros együttműködése egyedül álló eset a magyar 
reformáció történetében. Kálmáncsehi-monográfia Petrovics életrajza nélkül elképzelhetetlen. 
Ha majd é kettős feladatot elvégezzük, csak akkor tárul fel majd teljes valóságban a helvét 
irányú magyar reformáció első, Zwinglire tekintő szakaszának története. 

„Az ő élete és nagyobbszabású működése még egy méltó íróra vár" — mondotta 
Kálmáncsehiről S. Szabó József a reformáció négyszázados emlékére írt könyvé-



ben,1 de azóta is csak egy sovány, vázlatos doktori értekezés készült róla: Papp Gusztávé 
1935rben.a Ez érthető is. A református egyház Kálvin- és Méliusz-kultusza nem kedvez a 
Zwingli- és Kálmáncsehi-kutatásnak, az irodalomtörténet pedig megelégszik az egyháztör
téneti vizsgálódás eredményeivel, vagypedig különös, vagy nem bizonyítható feltevéseket 
kockáztat meg.3 Bizonyára azért sem érdeklődik Kálmáncsehi iránt, mert reformáló tevé
kenységének nem maradtak fenn irodalmi emlékei: énekeskönyvét nem ismerjük, vitatér 
telei is csak közvetve — szász ellenfeleinek tolmácsolásában maradtak reánk. 

Csak 1551-től, debreceni papságának első említésétől kezdve vannak részletesebb adataink 
Kálmáncsehi életéről. A megelőző időből voltaképpen csak két dolgot tudunk róla: 1523 
második felében a krakkói egyetemen tanult Dévai Bíró Mátyással együtt, 1525-ben az ottani 
magyar bursa széniora. Ezután csak 1538-ban találkozunk vele: „Nagy pap ur", a gyulafehér
vári káptalan tagja és a székesegyházi iskola igazgatója. Fennmaradt ebből az évből a káptalan 
nagyprépostjához, Verancsics Antalhoz írt érdektelen levelének másolata.4 Már ekkor a refor
mációhoz húz, ezt a segesvári hitvita leírásából tudjuk.5 A vita Martinuzzi kívánságára, János 
király rendeletére, a király színe előtt zajlott Szántai István kassai reformátor és Szegedi 
Gergely nagyváradi ferences barát között; egyik arbitere Kálmáncsehi, a másik Enyedi Ador
ján kanonok volt. Heltai tudósítása szerint a miséről vitatkoztak. Szántai azt mondotta, 
hogy „az áldott szentmise semmi, hanem az ördögnek találmánya" és „két személy alatt kell 
communicálni a paraszt népnek". Az arbiterek titkon megvallottak a királynak, hogy Szántai 
tanításával egyetértenek. „Egyebet nem mondhatnak, hanem: amit szól, amit disputál és 
tanít, merő igazság. Mert tiszta szentírást szól és forgat. A barátok, papok dolga semmi nem 
egyéb, hanem csak fabula, emberi vélekedés és heában való csácsogás." Az 1551. évi debreceni 
adatot megelőző évekből prédikátorságát említik. „A 40-es években Mezőtúron, 1550 körül 
Sátoraljaújhelyen lelkipásztorkodik, azonban ez évekbeli munkásságáról semmi közelebbi 
adatunk nincs" — mondotta Révész Imre, s ez Zoványi Jenő véleménye is. Zoványi nyoma
tékosan mondja: Kálmáncsehi Űjhelyből ment Debrecenbe, mezőtúri papsága az újhelyit 
megelőzte, nem pedig követte. Viszont Papp Gusztáv szerint „Kálmáncsehit 1550 körül 
Mezőtúron találjuk". Horváth János is úgy vélte, hogy „kanonoksága után Mezőtúron, Sátor
aljaújhelyen volt pap".6 Nem lényegtelen, csupáncsak időrendi kérdésről van szó ebben az 
ellentmondásban, hanem arról, hogy mikor és hol kezdődött, milyen indítékok hatására indult 
meg Kálmáncsehi tanbeli és kultuszi radikalizálódása, melyről mondanivalónk kezdetén 
szólottunk, mely 1551-ben már kihívta a lutheránusok heves ellenállását, a katolikusok til
takozását és a Kancellária rosszallását.7 

1 Debreceni és sárospataki papok a reformáció századában. Debrecen, 1916. 
2 Kálmáncsehi Sánta Márton. Doctori értekezés. Bp. 1935. — Az adatok összefoglalása és 

értékelése összefoglaló művekben: ZOVÁNYI JENŐ: A reformáció Magyarországon 1565-ig. 
Bp. 1921. és RÉVÉSZ IMRE: Magyar református egyháztörténet. I. köt. 1520 tájától 1608-ig. 
Debrecen, 1938. (Református Egyházi Könyvtár. XX.) — Tanulmányok: S. SZABÓ JÓZSEFÉ 
(Debreceni Képes Kalendáriom. XI11/1918.) és NAGY GÉZÁÉ (Kálvinista jellemképek. Ko
lozsvár, 1930. Erdélyi Református Egyházi Könyvtár. XI.) 

3 ECKHARDT SÁNDOR: „Kálmáncsehi Márton volt a szakramentarizmus vagyis az ana
baptista irány legnagyobb hatású terjesztője. Gyulafehérvári kanonokból lett durva humorú 
tüzes protestáns népszónok, s előbb kolozsvári majd debreceni prédikátor." (ördögi Kísértetek. 
Bp. 1955. 278.) — Huszti és ungvári prédíkátorságáról: NEMESKÜRTY ISTVÁN: Adalékok 
Bornemisza Péter ördögi Kísértetek című művéhez. It 1951. 477. 

4 Verancsics Antal összes munkái. VI. köt. (Pest, 1860.) 19. (MHHS IX.) 
5 Heltai Gáspár: Háló. Kolozsvár, 1570. Kiadta TRÓCSÁNYI ZOLTÁN. Bp. 1915. 55—59. 

(Régi Magyar Könyvtár. 36.) 
6 A reformáció jegyében. A Mohács utáni félszázad magyar irodalomtörténete. Bp. 1953. 

270-271. • 
7 L.: Drakovich György jelentését a Kancelláriának: BUNYITAY VINCE: A hitújítás törté

netéből. Száz XXII/1887. — Vö.: RÉVÉSZ IMRE: Kálvin legelső magyar támadója, Drasko-



Ez alkalommal csak újhelyi papságáról szeretnék szólani, összefogni és nyilvánossá tenni 
azokat a dokumentumokat, amelyek Kálmáncsehi újhelyi éveiből maradtak fenn korunkra. 
Bár ezek az adatok önmagukban nem jelentősek, arra mégis felhasználhatók, hogy segítségük
kel egy lépést tegyünk előre a Kálmáncsehi-kutatásban. 

1. A reformátort 1547. április 15-én Gyalui Torda Zsigmond említi Camerariusnak írt 
levelében:8 közli vele, hogy Euripides Oresíes-ének verses latin fordítását Kálmáncsehi Márton
nak fogja ajánlani: „Ascribetur opus Martino Kalmancsehi, qui olim adolescens praeceptore 
usus sum, — Formulám epistolae dedicatoriae tibi misi, in qua tu, quae videbuntur, mutabis." 
Érdemes idézni az ajánlás befejező sorait: „Művemet, mivel mindkét nyelvben igen jártas 
vagy és különféle tudományos műveltséggel ékeskedel, Neked ajánlottam, igen kegyes és 
tudós férfiú, hogy megmutassam irántad lelkemnek némi háláját, mely — bár csodás érde
meiddel nincs arányban — mégis hiszem, hogy kedves lesz előtted, aki a tiszteletadást nem az 
ajándékok nagyságával méred, hanem a barát ragaszkodásával és jóindulatával." Az ajánló
levél bevezető sorai ezek: „Sigismundus Geolus, Clarissimo ac Doctissimo Viro Calmanczehi, 
Pastori Ecclesiae Neopolitanae apud Pannonios ad Carpatum S. D." E szövegből kitűnik: 
mikor Torda Zsigmond megfogalmazta dedikációját, Kálmáncsehi Sátoraljaújhelyen szolgált. 
A könyv azonban csak 1551-ben jelent meg Bázelben.9 Zoványi nem az ajánlás keletkezésé
nek, hanem a könyv megjelenésének évszámából indult ki, mikor ezeket írta Kálmáncsehi 
újhelyi működéséről: „Arról, hogy Sátoraljaújhelyben ki vagy kik hirdették még az evangé
liumi hitet Siklósin kívül, mindössze annyit tudunk, hogy 1548-ban és talán már előbb is a 
körülbelül közvetlenül Mezőtúrról odakerült Kálmáncsehi Sánta Márton lelkészkedett ott, 
azonban ez utóbbi időpont után csakhamar elment Debrecenbe." Kálmáncsehi neve Debrecen 
város jegyzőkönyvében 1551. február 25-én egy peres ügyben fordul elő: „Martinus presbiter 
juravit contra Relictam Laurentii Boga . . . "10 De nyilván nem ilyen üggyel kezdődött deb
receni működése, már korábban is a városban lakott. 

Gyalui Torda Zsigmond szép ajánlása, melyben azt is megemlíti, hogy az Orestes-t Melanch-
ton tanácsára fordította át görögből latinra, igazolja Horváth János véleményét Kálmáncsehi
ről: „Egyike ő azoknak, kiket Örökölt katolikus hitükben a humanizmus ingatott meg." 
S tanítványa „az ismert gyulafehérvári humanista központban" szerezte a klasszikus nyelvek
ben és irodalomban való jártasságát. 

2. Bornemisza Péter is említi Kálmáncsehi újhelyi tartózkodását az Ördögi Kísértetekben.11 

„Ismét egy ieles Prédikátort láttam gyermec koromba, Kalmanczai Martont, ki elein igen 
nagy hires Doctor volt, ki Debretzembe hólt meg. Ez mikor wy helyen lacnec, Batizi Deme-
ternec meg mondgya titokiat, hogy regtül fogua egy leant tartot, firfiui ruhába inasul, es vele 
lakot: De végre el veszi feleségül. Ez elein nagy Pap wr volt. — Noha vtalatossagot czelekedet, 
de am meg tért: Es iobban czelekedet, hogy nem mint Adam Pap Nitran, ki Koczisul es Loua-
szul tartót egy azont sokáig, es azt az aszont egyéb bűnbe is talaltac, kiert meg egettec, es 
ő maga ki vallotta szörnyű dolgait Adam Papnac." A Kálmáncsehi esetéről szóló tudósítást 
pletykának szokás minősíteni: „Batizi Demeter pletykát mesélt Bornemiszának." Semmi ok 
nincs arra, hogy akár Márton pap vallomásának őszinteségében, akár Batizi Demeter szava
hihetőségében kételkedjünk. Kálmáncsehi azért mondotta el Batizinak „titokját", mert az vala-

vich György és Confutatioja. Theologiai Szemle. IX/1933. 3 - 2 9 . (Külön: Theologiai Tanul
mányok. 32.) 

8 BAUCH GUSZTÁV: Adalékok a reformatio és a tudományok történetéhez Magyarországon a 
XVI-ik században. TT 1885. 528-529. 

9RMK III. 393. 
10 Városi jegyzőkönyv. I. 256. 
11 Eckhardt-kiadás, 199. 



milyen okból közel állhatott hozzá és bizalommal viseltetett iránta; nyilván egy olyan beszél
getés keretében, amikor a reformáció nagy témájáról: a cölibátusról és a papok házasságáról 
volt szó. Igaza van Bornemiszának: az eset, minden furcsasága ellenére is, Kálmán csehi 
emberségét dicséri: megmaradt a választott nő mellett, ahelyett, hogy „némelyek szokása 
szerént kóbor paráznaságban fetrengett" volna, s mikor elhagyta a római egyházat, feleségül 
vette, anélkül, hogy erre félelem vagy botrány kényszerítette volna. Az iménti idézet abból 
a levélből, illetve dedikációból való, melyet 1535-ben Dévai Biró Mátyás írt patrónusának, 
Bebek Imre székesfehérvári kanonoknak. Bebek házassága Kálmáncsehi házasságát12 idézi 
emlékezetünkbe. Kálmáncsehi Batizinak egy régi és házasságával befejezett mozzanatáról 
beszélt. Szinte bizonyos, hogy mindjárt akkor, mihelyt kánoni kötelékeiből kiszabadult és 
prédikátorrá lett, házasságra lépett rejtegetett, álcázott élettársával. A protestáns házassági 
etika a reformáció korában nem volt elnéző a paráznának minősített prédikátorokkal szemben. 
Méliusz Debrecenben „az Benedek papot kalodában verette vala, mind kezét, lábát, nyakát 
elannyira, hogy ugyan ordított bele. Ennek okáért, hogy mikor Székelyhidán lakott, az szol
gáló leányával lakott predicátorságában. Annak utána ott Debrecemben levonták róla az 
predicatorságot".13 1556-ban, két évvel korábban, szintén Debrecenben, Borbély Benedeket 
paráznaság bűne miatt a vele élő nővel együtt lefejezték.14 Együttélése Kálmáncsehi szá
mára nem boccacciói gáláns papi kaland volt, hanem kanonok voltából eredő kényszerűség, 
amelytől igyekezett szabadulni. 

Tisztáznunk kellene, ha lehetséges volna: mikor történt Űjhelyen Batizi és Kálmáncsehi 
beszélgetése? Batizi Demeterről alig tudunk valamit, pedig ő is tevékeny reformátor volt, 
akárcsak testvére, Batizi András. 1543 végén Demeter még Wittenbergben tanult, András 
már idehaza volt.15 Reformátori működésükről Bornemisza ezt írja: „Magyar ország veszedelmi 
előttis predikalla Deuai Mattyas Budán es soc helyeken. Az Batiziak is: András, Demeter 
es többec, es soc istenfélő tanitoc az Alföldön, kiknec tanításokat nem fogaduan, el lepe az 
Töröc, es az Tatar őket."16 Űgy látszik, mindketten felvidéki gyülekezetekben munkálkodtak. 
Andrásról azt örökítette meg a hagyomány, hogy Sátoraljaújhelyen is prédikátoroskodott 
valamikor, Demeterről a hagyomány is hallgat. Lehetséges, hogy Demeter hazatérése után 
az újhelyi iskolában tanított, Kálmáncsehi oldala mellett. „A Batizi Andrásra vonatkozó 
adatok még egyáltalán nincsenek egyeztetve",17 nem lehetetlen, hogy Demeter életrajzi adatai
val keveredtek. 

3. Annál inkább meghökkentő Kálmáncsehi esete Űjhelyen a pataki Miklós ötvössel.18 

Röviden így summázhatjuk: a prédikátor csúnyán visszaélt az ötvös barátságával és bizal
mával. 

12 Bebek Imre házasságáról I. majd: Székesfehérvár reformációja című tanulmányomat. 
13 KEMÉNY LAJOS: Adatok Nagymihály mezőváros 1568. évi egyházi és iskolai történel

méhez. Adalékok Zemplén vármegye Történetéhez. XVI/1910. 355—356. Az irat címe: Attes
t a t e Michaelis Ungvári contra Benedictum Lábnyomó praedicatorem Hungarorum Cassoviae 
1568, quam Paulus et Valentinus Apothecarii auditam senatui exhibuerunt. Kassa város levél
tárában 2870 szám alatt. 

14 S. SZABÓ JÓZSEF: Erkölcsi élet hajdan Debrecenben. Debreceni Képes Kalendárium. 
XXVI1/1932. 91. 

15 Batizi András levele Melanchtonnak: Eperjes, 1543. dec. 8. Kiadta ZSINKA FERENC: 
Oklevelek a reformáció első századából. 53. Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár. XI/ 
1927.51-54. 

16 NEMESKÜRTY ISTVÁN: Bornemisza Péter az ember és az író. Bp. 1959. 414. 
"SZILÁDY ÁRON: XVI. századbeli magyar költők művei. Első kötet. 1527-1546. Bp. 

1880. 410-427. (RMKT II. köt.) 
18 KOMÁROMY ANDRÁS: Egy hamis pénzverő a XVI. században. Száz XXVII/1883. 647—667, 

748-759. — Kivonata: Hamispénzverő főurak. Adalékok Zemplénvármegye Történetéhez. 
V/1899. 28-30 . 
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Miklós mestert sokan ismerték a XVI. század dereka táján az északkeleti vármegyékben, 
különösen a főúri udvarokban — Homonnától Kővárig. Viszontagságos életéről maga számolt 
be a Magyar Kamara előtt elhangzott vallomásában: „Fassio ultronea Nicolai aurifabri de 
Cibinio Transylvaniae", 1552 elején. Az Országos Levéltár kamarai részlegének „Acta Neoregest-
rata" című gyűjteményében található Fasc. 547, no 3. jelzet alatt. 

Magyarországra vetődött, alighanem lutheránus vallású, szász ember volt. Ifjúságában 
képírást tanult, majd „a velencei ötvösség" tanulmányozására adta magát, kitanulta a kő
faragás mesterségét is. S mint a többi céhen kívül míveskedő vagabundus ötvös, ő is könnyen 
beleesett ügyes ötvös után kutató nagyurak hálójába. A korabeli főurak udvaraiban — bizony 
sok helyen — nem azért volt szükség ötvösre, hogy az „míveljen", hanem azért, hogy segítségé
vel pénzzé veressék — főként egyházi eredetű — műkincseiket. A főurak és várkapitányok 
„magán pénzverés"-e is főben járó cselekedet volt az ország törvényei szerint, annál is inkább, 
mert csakhamar hamis pénz verésévé vagy k lenódiumok és ékszerek üzletszerű hamisításává 
fajult. Mikor másként nem boldogultak, csellel vagy erőszakkal kerítettek ügyes, pénzverő 
formák készítését értő, jó „példametsző" Ötvöst. A hamispénz-verés „divatos bűn volt" 
Magyarországon: Dobók, Homonnai Drugethek, Báthoriak is gyakorolták. Miklós mestert 
először a Homonnayak erőltették e veszedelmes mesterségre, ezért szökött meg tőlük. De 
Csicsva vára kapitányának, Rákóczy Jánosnak sikerült jó pénzverőt faragni belőle. A vár ura, 
Báthori György kiszabadította várnagya kezéből, de csak azért, hogy azután ő is pénzverésre 
kényszerítgesse. Ekkor átment Perényi Ferenc udvarába, majd Patakra költözött, s ott 
„az ötvösséget nyilvánosan gyakorolta". Ekkor ismerkedett meg Sátoraljaújhely prédiká
torával: Kálmáncsehi Mártonnal. 

Kálmáncsehivel való esetéről vallomásában ezeket mondotta: 
„Hinc se venisse ad Pattiak et aurifabrilem publice exercuisse, Cumque aliquandum venis-

set ad Wyhel quodam vespere familiariter tum Martino parocho ibidem de arte separatoria 
et aliis artibus contulisset, persuasisse sibi Martinum ne discederet ante adventum Domini. 
Esse enim multum argenti ad separandum, ibique se ab eodem proditum esse Emerico Ny-
methy et Gaspai Casmiri, et per eosdem multis verberibus affectum, captivum in Arcem 
Fyzyr ductum. Ibi eos voluisse ut ipsis cuderet Florenos Mille, quod cum recusaret, asserendo 
se artem nescire, illos dixisse se scire, quod Hommonnesibus Monetas cusisse et cum mortem 
minarentur, nisi facérét, se coactum aliud facere non potuisse. Adhibitos sibi fuisse adiutores 
fabros et seratores, qui instrumenta fecerunt. Fabrum fuisse ex quodam pago subditum 
Domini, qui post multa verbera esset mortuus, Seratorem fuisse quendam Sclauum invenem 
de Patak. Cusos esse a se tunc circiter sexcentos florenos quatuor aut quinque latonum argenti. 
Tandem elapso anno se dimissum iuramento obstrictum, quod id nemini esset dicturus. 
Factum esse hoc dum esset Dominus Petrus captivus Wiennae." 

Miklós mester vallomásában évszámot sohasem említ. Utalása Perényi Péter bécsi rabos-
kodására azt jelenti, hogy elmondott kalandjai mind Perényi fogsága alatt estek meg vele, 
s ezek között — életének ebben az időszakában — Füzér várában való tevékenysége volt az 
utolsó. Perényit I. Ferdinánd 1542-ben fogatta el, s 1548 januárjában történt haláláig rabos
kodott. Alighanem 1547-ben hurcolták el Miklós mestert Némethyék az újhelyi parochiárol 
Füzér várába. 

4. Kálmáncsehi Űjhelyen való működésének következő dokumentuma egy pertöredék, 
amelyet Kemény Lajos, Kassa város egykori levéltárosa, a kassai reformáció történetének ér
demes kutatója talált az archívum 19.224. számú, „Inquisitiones Variae" című sorozatában. 
Néhány sornyit publikált belőle az Irodalomtörténeti Közlemények 1912-es évfolyamában,19 

majd három töredékes iratot egy nehezen hozzáférhető, obscurus vidéki folyóirat, az Adalékok 

• 

19 KEMÉNY LAJOS: Kálmáncsehi Sánta Mártonról. ItK 1912. 376. 
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Zemplénvármegye Történetéhez 1927-ben megjelent számaiban.20 A kutatók közül senki sem figyelt 
fel közleményeire, pedig értékes forrásai Kálmáncsehi életének. Azóta elkallódtak a levéltár
ból, meg kell elégednünk Kemény rosszul olvasott vagy hibásan közölt szövegeivel. Nyilván
való torzulásait, amennyire ez egyáltalán lehetséges volt, igyekeztem az itt újra közölt iratok
ból kiküszöbölni. 

a) Az Irodalomtörténeti Közleményekben Kemény csak arra törekedett, hogy jelezze: milyen 
érdekes dokumentum lappang a kassai levéltárban: Márton mester és Albert deák pereskedése 
kölcsönös tartozásuk rendezése érdekében: 

„Accepta testimonia in anni circulo tempore iudicatus Joannis Lippai 1548. etc. Testes 
in causam Alberti literati cum magistro Martino etc. Quum Craccoviae essemus, magister 
Martinus, parochus de Wyhely precia suorum vinorum ab ipso Alberto literato petére cepit. 
Ipse vero Albertus literátus dicebat, se nolle reddere, nisi prius magister Martinus quadringen-
tos aureos pro pellibus sabellinis plenarie solveret. Ilii vero pelles, ut Albertus literátus palam 
nobis protulit, dati sunt domino cancellario propter quasdam Iiteras a Regia Maiestate domino 
nostro serenissimo pro libertate quadam datas etc." 

b) Az Adalékokban közölt sorrendben második publikációnak Kemény Lajos, vagy talán 
inkább a folyóirat szerkesztője, ezt a címet adta: „Ao 1548. Mennyibe került Kálmáncsehi 
Márton tiszteletes úrnak az ő viszontagságos armálisa?" Szabó Benedek nevű tanú vallomása 
ez Márton Mester és Albert deák alkudozásáról és megegyezéséről: 

„Ao: 1548. Benedictus Zabo fide mediante coram nobis talem fecit fassionem: Cum, inquit, 
magister Martinus Kalmancsehy parochus de Vyhely pretium suorum vinorum ab Alberto 
literato rogaret, ipse Albertus literátus dicebat, se nolle reddere, nisi prius idem magister 
Martinus pretium sabellinorum pellium plenarie persolueret. Pelles autem sabellinae, ut 
Albertus ait, pro litteris quibusdam Domino Magnifico Gabrieli Pereny de optata libertate 
a Regia Majestate concessa Cancellario pro quadringentis puris aureis datae sunt. Magister 
quidem Martinus rogavit, pelles illas pro litteris illis datas fuisse, sed turn ipse Martinus suo 
domino Gabrieli Pereny pro centum et quinquaginta florenis dedisse et nondum precium 
pellium redditum esse affirmabant. Tandem uterque per nos monitus, praesentibus nobis 
tandem magister Martinus optavit ab Alberto literato, ut unum equum centum florenis emat 
ac insuper fi. LX. in parata pecunia sibi istic solvat, deque omnibus expensis hospitem con-
tentum reddat. Itaque Albertus literátus centum florenorum equum emit, fi. LX. ibidem 
persolvit, hospitique pro sustentatione satisfecit, licet magister Martinus mutuo ab hospite 
rogaverat aliquot florenos, quos similiter ab Alberto literato reddi volebat, sed in conventione 
hoc nos non introduximus. Posthaec astringit se magister Martinus sub fidei vocabulo, ut 
cum venerit in Hungáriám, probos et honestos viros seligat et quidque illi octo homines secun
dum verum judicium ex parte sabellinorum pellium decrevit . . . Absque ulla mora . . . 

Albertus literátus de omnibus debito contentum reddit, hujusque rei revisionis  
sit Wjlak et antequam convenient Albertus literátus ante unam heb-
domadam de hac re magistrum Martinum certiorem faciat, ut ipse quoque se promptum ex-
hibere possit. Testes ad causam Alberti Iitterati cum magistro Martino." 

c) A harmadik irat szintén Szabó Benedek vallomása. E szövegnek első két bekezdése 
látott napvilágot az Irodalomtörténeti Közleményekben: 

„Benedictus Zabo fide mediante fassus est: quum Craccoviae essemus, magister Martinus 
parochus de Wyhel precia suorum vinorum ab ipso Alberto literato petére cepit. Ipse vero 
Albertus literátus dicebat, se nolle reddere, nisi prius magister Martinus quadringentos aureos 
pro pellibus sabellinis plenarie solveret. 

20 KEMÉNT LAJOS: Zempléni vonatkozású iratok Kassa város levéltárában. LII. Kálmán
csehi Sánta Márton újhelyi protestáns pap levele 1548-ból. LIII. Ai: 1548. Mennyiébe került 
Kálmáncsehi Márton tiszteletes úrnak az ő viszontagságos történetű armálisa? — Adalékok 
Zemplénvármegye Történetéhez. XXV/1927. 55., 90., 126. 
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Illae vero pelles, ut Albertus literátus palam nobis protulit, datae sunt Domino Cancellario 
propter quasdam litteras a Regia Majestate Domino Serenissimo pro sua libertate optata 
quadam datas. 

Simon Paisgarto similiter fassus est: Cum Martinus parochus et Albertus literátus inter 
se contenderent, Martinus ipsum Albertum Iiteratum ibidem arrestari fecit causando, quod 
Cassoviae nullám hereditatem habet, vicissim Albertus literátus praefatum Martinum magist-
rum arrestari fecit pro precio pellium sabellinorum, quas ad suas tanquam ad fideles manus 
concrediderat, ut infra trecentos florenos minimé vendat. 

Tandem medio proborum virorum inter quos et ipse unus fui, sic concordarent, quod Alber
tus literátus equum centum florenos valentem ipsi magistro Martino emat, fl. LX. cum parata 
pecunia det, hospiti vero quidem pro victu satisfaciat et de omnibus his nobis 
praesentibus Albertus literátus juxta optatum Martino Magistro per omnia satis fecit, magister 
Martinus ad conscientiam suam promisit, ut in Wylak quidque octo homines ex utraque parte 
electi secundum verum judicium in it, ut in precio sabellinorum pellium magister 
_ _ deberet, ipsi Alberto literato sine mora plenarie persolvet." 

d) Kemény publikációja első darabjaként közölt irás egy levéltöredék, csak eleje maradt 
meg, hiányzik róla a keltezés, az aláírás, a címzés. Már jóval korábban21 1910-ben modern 
átírással jelent meg az Adalékokban, de Kemény Lajos akkor még nem ismerte fel, hogy ez 
Kálmáncsehi levele, s csak azért adta ki „Sárospatak és Űjhely történelméhez 1527 — 1578" 
című adatsorozatában, mert előfordul benne Péter újhelyi pap neve: „Az újhelyi Péter papnak 
adtam fl. 6 yz." Értékes adat ez számunkra, mert arra lehet következtetni belőle, hogy levele 
írásakor Kálmáncsehi Márton nem lakott Üjhelyben, utódát Péter papnak hívták. A levélből 
pedig kiderül, hogy Albert deáknak való tartozásából számazó ügyeit az egyik fogott bíró, 
Paisjártó Simon intézi. Valószínűleg Kassa város bírójának írta, kérvén őt arra, hogy a proto-
collumban hitelesen jegyeztesse fel: mit törlesztett le adósságából. Tudósítást találunk benne 
Albert deákról, akit Kemény tévesen azonosított a város nótáriusával. íme a levéltöredék, 
amelyben szintén lehetnek hibás olvasatok: 

„Zerete Komám uram Kérem Kegelmedet istenért hogy mykepen Kegelmed twgia mynt 
Crakoba es mynd mykepen zamot vetet Kegelmed, Symon Zawa wtan irassa be Kegelmed. 

Elezer hogy az pataky mesternek zalagul vete postot fl XXXXV 
az pataky byronak zalagul vete poztot fl. XXVIII 
Felessegenek Albert deaknenak poztot fl. III1 + 
Kez pezt adtam fl 1. 
Wnen magának Albert deáknak Patakon fl. 1 
vgyan ottan Patakon adatatot Paisgarto Andrásnak egy nadrágnak való poztot fi. 1. d. 

XII. 
Az wyhely Peter papnak attam fi. VII-}-
Ezekrel zamot vetetem az somossy ispánok elet es es mynd ezekbe fizetet énnekem huzon-

heet forint ara borokat harmat ezen ispánok elet. 
Emlékezek meg Kegelmed az crakay Etwes Albert az crakay w gazdaya bezederel hogy 

az zerze emberek elett. 
Azt monda hogy en egy penzewel sem vagyok ados hanem Albert deák adósságáért tartota 

meg az borokat. 
azt es valla hogy egy iget sem irt Albert deák hogy az sidok kez irassat énnekem agia, es 

hogy Albert deák wgian el zekét volt onnan . . . " 
Milyen tényállás olvasható ki a Márton prédikátor és Albert deák közt zajló pereskedésről 

a közölt iratokból? Az ügy lényegéről elég jó tájékoztatást nyújtanak. Márton mester bort 
adott el a Krakkóban lakó Albert deáknak. Midőn Krakkóban járt, kérte tőle az árát, de Albert 

21 Adalékok Zemplénvármegye Történetéhez. XVI/1910. 206-208. 
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hallani sem akart fizetésről: előbb Márton mester számoljon el a neki értékesítésre adott 
cobolybőrökről. S szemére hányta: ahelyett, hogy ezeket eladta volna, adósságának kifizeté
sére használta fel. Földesurának, Perényi Gábornak tartozott azzal a 40 arannyal, amit a 
Kancelláriának adott Kálmáncsehi nemesi leveléért, amit ő eszközölt ki számára. Kálmáncsehi 
azzal .védekezett, hogy nem volt adósa Perényinek, elszámolásban van vele, mert 150 aranyat 
adott neki kölcsön. A vita elfajult, kölcsönösen az adósok börtönével fenyegették egymást, 
míg végre választott bírák szereztek köztük egyezséget. Albert deák kötelezte magát arra, 
hogy a bor ára fejében egy száz forintos lovat vásárol, 60 forintot pedig készpénzben ad neki, 
sőt a vendéglátójánál kiegyenlíti számláját. Végül megállapodtak abban, hogy a cobolybőrök 
dolgát Magyarországon választott bíróság útján fogják rendbehozni. Hogyan keveredtek 
bele az ügybe a pataki mester, a pataki bíró, az újhelyi Péter pap, a zsidók, akiknek kézí
rását kívánta vissza a prédikátor és a somosi ispánok — ezt nem lehetett kideríteni. Két
ségtelen, hogy Kálmáncsehi Űjhelyen nem csupán prédikátoroskodott, hanem kereskedett is, 
nem is kis tételékben. Leveléből kitűnik, hogy egy újabb borszállítmányát krakkói házigazdá
ja, Albert ötvös lefoglaltatta, de nem adósság fejében — Kálmáncsehi pénzt kért tőle köl
csön, mikor Krakkóban járt, s bármennyire is szerette volna ezt Albert deák nyakába varrni, 
mégis csak megfizette - , hanem mert Albert deák a megállapodás ellenére sem fizette ki 
neki a prédikátor vendégeskedésének költségeit. 

5. Az utolsó dokumentum, ami eddig előkerült Kálmáncsehi Sánta Márton újhelyi papságá
nak idejéből, végre nemcsak emberi dokumentum, hanem a reformátor Márton prédikátor 
levele. Sinai Miklós másolta le, Révész Imre adta aki 1872-ben a Figyelmezőben ilyen cím 
alatt: „Márton sátoraljaújhelyi prédikátor levele Kapi Miklós főúrhoz, a mise-ostya és más 
emberi szerzések ellen. 1574. szept. I."22 Mint látjuk: a keltezés évszáma téves, alighanem a 
másoló hibájából, 1574, 1547. helyett. Révész a hibát az évfolyam tartalomjegyzékében ki is 
igazította. A Kapy-familia a reformáció történetében máshol is előforduló előkelő Sáros megyei 
család. A családfán a címzett: III. Miklós.23 A levél eredetije nincs meg a Kapy-Ievéltárban, 
Révész nyomán közöljük: 

„Istentől kívánok Kegyelmednek, mind asszonyommal egyetemben minden lelki és testi 
jókat és szolgálatomat ajánlom. 

Jovábba elolvasám a Platzko Pál levelét, ki igen igazgattya az bálványozó mise ostyát, 
kivel az egész páparend bálványoz és a nélkül ugyan nem lehet az ő miséjök. Igaz, eleget tével-
gettünk mind a miath, mind aranyozott képei miá. Ideje immár azoktól elszakadnunk és 
illetnünk sem kell azokat, kik miá a mi atyáinkkal tévelygettünk és azokról ugyan el kellene 
feletkeznünk és telyességgel az Istennek zerzéséhez kell térnünk. Mert az igaz, Christus az mi 
religionknak authora; azt mondja Cyprianus doctor: non quod ante nos quis instituit faciendum, 
sed quod Christus, qui ante omnes est, praecepit et instituit, faciendum. Szent Gergel is azt 
írja. Szent Ambrus doctor is azt írja De Virginibus Libro 4: Nos nova omnia quae Christus 
non docuit, jure damnamus, quia fidelibus via Christus est. Si igitur Christus non docuit quod 
docemus, etiam nos id detestabile judicamus. Cyrillus doctor ugyanazonképen in Libro ad 
Paganos de recta fide. Necessarium est vobis sequi divinas literas, et in nullo ab eo praescripto 
discedere. Ambrosius in Primam ad Corinth. Cap. 4. Quidquid non ab apostolis traditum, 
sceleribus plenum est. Jeremiásnál is azt mondja az Isten az ő népének, Cap. 4. Jerusalem si 
reverteris, usque ad me revertere; si abstuleris abominationes tuas ab oculis meis non sis 
vagus. Jurabis in justitia et judicio ac veritate; arate vobis nobum agrum et nolite serere 
inter spinas. Luter Márton is megmondja az eféle külső ceremónia minemű légyen in Disputatio-
ne contra papatum, Propositione 12, 13. Philippus Melanchton is de libertate Christiana, 

22 Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelmező. III/1872. 47—49. 
23 NAGY IVÁN: Magyarország családai. VI. köt. (Pest, 1859.) 



mikor ezt írja in quarto gradu: ceremónia et ritus in ecclesia non sunt servandi cum opinione 
necsessitatis, sed possunt omitti extra casum scandali. 

Tehát embereknek szerzésétől nem kell nékünk függenünk, hanem a Krisztusétól. 
Mi is nem azt tanítjuk, hogy elkárhoznék, a ki az osztyával él, hanem azt valljuk az írás sze

rént, hogy valaki igazán megtért, minden bálványozó zerzámától elzakad Pápának, és a. Jézus 
Krisztus zerzéséhez ál, ménné közelben lehet; akik penig etszer azt megvetették, nem illő 
hozzá nyúlni és követni, aki penig azoktól el nem akar szakadni, vagy valami superstitio 
él azokban, vagy penig inkább akarnak emberektől függeni. De ám legyenek: minden ember 
az önnön terhét viseli. 

Továbbá kéér Kegyelmed innen egyházi zolgáth, ki tótul tudna? ki csak magyarul tud, 
olyat találnánk. Isten tartsa meg Kegyelmedet. 

Ezeket a Doctorok sententiaith azért irtham Kegyelmednek, hogy megtanulván Kegyelmed 
afféle emberi zerzeshez ragaszkodtatnak az ő Írásokból is tudjon Kegyelmed zolni. Mert az 
doctorok Írásinak inkább hisznek sokan, hogy nem minth az derék szent írásnak. Más ember 
kezére azért ne adja Keg. 

Datum ex Ujhel 1. Septembris 1574. 
Kegyelmetek Cáplána Márthon Prédikátor. 
Egregio Domino Nicoiao Kapy Domino et Patrono observando." 
Igen fontos adalék ez a levél Kálmáncsehi életrajzához, de Sinai nem tudott mit kezdeni 

vele. Ügy vélte, hogy a levélíró Alpári Márton esperes volt, ilyen nevű újhelyi papról, még 
hozzá esperesről mit sem tudnak a források. Lehetséges azonban az is, hogy Sinai már ismerte 
a dehonesztáló „alpári" szót s Kálmán csehi olykor valóban rusztikus viselkedésére akart 
utalni vele. 

A levél hiteles voltában nem kételkedhetünk, hiszen minden részletében, tartalmában és 
hangjával is, a XVI. század közepén azoknak az esztendőknek a szitáucióját tükrözi, amikor 
még erősíteni kellett a reformáció híveit az egyházatyák, Luther és Melanchton bizonyság
tételével, de gondosan vigyázni kellett arra, hogy a lutheri tantól való eltéréssel a reformátor 
valahogyan meg ne botránkoztassa a helvét irányzattól idegenkedő patrónusukat. Kálmán
csehi választ ad Kapi Miklós kérdésére, miképpen vélekedjék a „mise-ostya" és az „aranyozott 
képek" sokat vitatott kérdésében, vagyis két olyan vitatételről, amellyel a reformáció nem 
csupán a római egyházat provokálta, hanem meghasonlást támasztott a maga táborában is: 
jelen van-e Krisztus az úrvacsorában, s meg kell-e tisztítani a templomokat a képektől és 
az oltároktól? Kálmáncsehi sommás választ adott a kérdésre: „Valaki igazán megtért, minden 
bálványozó zerzámától elszakad Pápának, és a Jézus Krisztus zerzéséhez ál, ménné közelben 
lehet. Tehát embereknek szerzésétől nem kell nékünk függenünk, hanem a Krisztusétól." Valójá
ban semmivel sem mondott többet Kapy Miklósnak, mint tíz esztendővel korábban János 
királynak, mégis milyen óvatos: „Más ember kezébe azért ne adja Kegyelmed", mert szívében 
már a helvét irányhoz húz, s tart az orthodox lutheránus patrónus-földesúr, Perényi Gábor 
neheztelésétől, nem feledkezve el arról, hogy egyik hivatali elődjét Űjhelyen Perényi Péter 
fogságra vetette azért, mert a prédikátor véleménye az úrvacsoráról eltért az Ő római tanítás
ban megrekedt meggyőződésétől. Kálmáncsehi utalása a keresztény szabadságra, a rítus és a 
ceremónia felesleges voltára, már jelzi reformátori fejlődésének útját.24 A keresztény szabad
ság elvét Melanchtontól vette, de Űjhelyről elkerülve Zwingli értelmében fogja alkalmazni. 

24 íme egy szélsőséges adat Kálmáncsehi küzdelméről a rítus ellen a keresztyén szabadság 
nevében: „Multa praeter decorum et parum honeste faciebat, sicuti Claudipoli ex immunda 
hara untrem porcorum in piateam publicam pertrahi curavit, inqua infusa aqua infantes 
baptizasse dicitur cum tali exlamatione: „Haec est libertás Christiana." (D. GEORG TEUTSOH: 
Urkundenbuch der evangelischen Landeskirche in Siebenbürgen. Zweiter Teil. Die Synodal
verhandlungen der evang. B. B. in Siebenbürgen in Reformations-jahrhundert. Nagyszeben, 
1883. 239.) - Teológiai radikalizálódására nézve: „Quod ad negocia ecclesiastica spectat, 
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Mi haszna van a Kálmáncsehi-kutatásnak az ismertetett életrajzi adatokból, az újhelyi 
működéséről eddig előkerült dokumentumokból? 

A perbeli adatok végképpen megcáfolják ama feltevést, hogy Márton prédikátor előkelő 
családból származott volna, „melyből a középkor végén több neves papi ember született". 
Nem tartozott Kálmáncsehi Domokos prépost atyafiságához, nem volt rokona Kálmáncsehi 
Költő Imrének, a beregszászi „Krisztus-teste"-oltár igazgatójának. S nincs köze hozzá annak 
a szabolcsi Kálmánchey-családnak sem, amely 1580. július 20-án Rudolf királytól nyert armá-
list. Kálmáncsehi Sánta Márton jobbágyivadék volt, neve származási helyére, a Somogy vár
megyei Kálmáncsára utal. Földesura, Perényi Gábor szerzett neki nemesi levelet I. Ferdinánd 
király kancelláriáján. A magyar protestantizmusnak még alig volt félszázados múltja, mikor 
Bornemisza Péter így jellemezte a protestáns prédikátor társadalmi helyezetet: „A nemes nép 
és polgárok közül alik válik, ki fiát prédikátorságra tanyittatná, hanem holmi el vetett nyomorul
tak közül szedeget a Krisztus magának való szolgákat, mint az apostolok is voltak. Ha vala
mely nemes ember Krisztus prédikátora lenne, azt mindenek csudálnák." 

Ha valaki nem valóságos embereket, hanem eszményi hősöket keres a történelemben, 
akkor, ha beletekint a Kálmáncsehi újhelyi papságáról fennmaradt emberi dokumentumokba, 
elég oka lehet a megbotránkozásra. Már mondottuk, hogy szerelmi viszonyáért, mely házasság
gal végződött, gáncsoskodást nem érdemel. De mit szóljunk üzleti vállalkozásaihoz: borral, 
prémekkel való kereskedéséhez? Ha nem jól jövedelmeznek, aligha tudott volna 150 aranyat 
kölcsönözni földesurának. Vagy még inkább Miklós mesterrel való esetéhez? Nehéz volna fel
tételezni, hogy a füzéri pénzverő nemesurak ne jutalmazták volna meg az ötvös tőrbe ejtéséért. 
Vagy gondoljunk az Albert deákkal való, sok embert foglalkoztató, kicsinyes huzavonájára. 
A XVI. század emberének azonban eszébe sem jutott, hogy az effajta dolgok nem illenek 
a reformáció igehirdetőjéhez, különösen ahhoz, aki rangot, tekintélyt és jólétet nyújtó pozíciót 
hagyott el azért, hogy reformátorrá lehessen. Ez a kor Szerémi és Forgách Ferenc világa. 

Mi azonban csodálkozhatunk azon, hogy ezeket az anyagiasságra valló dolgokat olyan 
ember követte el, aki az apostoli szegénység elvét hirdette.25 „Fennen hirdeti, hogy őneki ne 
legyen drágább köntöse, hanem csak a ki száz pénzt érjen, mert nem illik apostoli embernek 
drágább ruha; ismét: őneki fizetése csak annyi legyen, hogy legyen mit ennie és innia." Prédi
kátor kortársai szerint „elbizakodott, dölyfös, tetszésre vágyó ember" beszéde ez. Száz pénzen 
csak egy közepes minőségű jobbágy-ruhát lehetett vásárolni akkor. De Kálmáncsehi ha nem 
gyakorolja is azt, amit hirdet, vajon magával tudta volna-e ragadni Mezőtúr népét? 

A további Kálmáncsehi-kutatás számára' igen lényeges annak tisztázása: meddig volt 
újhelyi prédikátor, innen hová ment, Debrecenbe-e vagy Mezőtúrra? Azért lényeges kérdés ez, 
mert 1549-től, a temesvári zsinatoktól kezdve új szakasz kezdődik a magyar reformáció tör
ténetében: a helvét irányzat támadása és győzelme a Tiszántúlon, s majd Erdélyben is. 1551-
ben a körösladányi zsinaton a lutheránusok kiátkozzák Kálmáncsehit, mint eretneket, 1552-
ben Draskovich váradi prépost feljelenti az Udvari Kancelláriának: elveti az ubiquitás tanát 
és az oltárokat faasztallal cseréli fel. Tisztáznunk kell: az óvatos Kálmáncsehi hol és mikor 
vált szenvedélyes és szélsőségekre hajlamos reformátorrá? 

A feltárt dokumentumok arra vallanak, hogy Kálmáncsehi csak két esztendőt töltött 
Ujhelyen: 1547-ben és 1548-ban volt újhelyi prédikátor. 1549-ben már Péter pap szolgál 

Martinum Calmanczehinum, qui de aris digladiabatur, aiunt eo impietatis progressum fuisse, 
ut auserit docere iam preces pmnes ad Deum esse irritas, quia Deus non exaudiret." (Egri 
Lukács levele Melanchtonnak. Krakkó, 1555. ápr. 9. Kiadta ZSINKA FERENC: Oklevelek a 
reformáció első századából. 53. Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár. XI/1927. 74—76.) 

(%Az apostoli szegénység elvéről a magyar reformátoroknál 1. ESZE TAMÁS: A Debreceni 
Disputa. A Második Helvét Hitvallás és Méliusz életműve című kötetben, Bp. 1967. 431 —472. 
(Acta et Studia. II.) 
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Űjhelyen, Űgy vélem, még 1548-ban eltávozott a városból, s lehetséges, hogy nem is jószántá
ból. 1548 fontos évszám a hazai reformáció törtéhetében, ekkor tiltja el az országgyűlés a 
szakramentárius eretnekség befogadását és hirdetését. Jelentős évszám a zempléni reformáció 
történetében is: ebben az évben alapítja Perényi Gábor a pataki triviális iskolát, 1549-ben 
eltávozik Patakról Siklósi Mihály. Kockáztassuk meg azt a feltevést, hogy az 1548-as eretnek
törvény arra indította Perényit, utasítsa ki birtokairól a lutheri reformáció határain túl
merészkedő prédikátorokat, s ekkor távozott el Újhelyről Kálmáncsehi Márton is. 

Már ekkor Debrecenbe ment volna? Aligha. A helvét irány akciója nem az óvatos Debrecen
ben, hanem a Petrovics Péter hatalma és igazgatása alatt levő Délvidéken bontakozott ki. 
Szegedi Kis Istvánt Petrovics Péter hívta 1549-ben Temesvárra, bizonyára Kálmáncsehi 
Sánta Mártont is Mezőtúrra. Ekkor alakult ki Petrovics és Kálmán csehi szövetsége a helvét 
irányzat érvényesítése érdekében. 

E kérdés megbeszélése már nem e dolgozat keretébe tartozik. De szólani szeretnénk róla 
majd A helvét irány kialakulása a Tiszántúlon című tanulmányunkban. 
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