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DÁVID FERENC ÉS HELTAI GÁSPÁR ISMERETLEN MUNKÁI 

(Második közlenYény) 

III. 

Töredékeink éppen abban a pillanatban rögzítik Dávid Ferenc fejlődését, midőn már 
túljutott a kálvini tanítás határain. A gyulafehérvári hitvita még látszategyezséggel zárult, 
de már a Méliusék távozása után kiadott »Catecizmus« tovább haladt a hitelvek megállapításá
ban azon a határon, melyben megegyeztek, a szavakkal a lényeg is megváltozott. Dávid Ferenc 
elindult a régi tanítással való teljes szakítás felé. Jeremiásból merített jelmondatával kiáltja 
»Sántíatok wy ugarát«. Ezt írja hitelveit népszerűsítő röpiratának címlapjára. Ő már ezen az 
úton halad és erre az útra ösztökéli a régi hit, haladni nehézkes lelkipásztorait. Ám, hogy 
azok ne csak egyedül kövessék, hanem híveiket is maguk után vonják, eszméinek minél szé
lesebb körben való terjesztésére kiadja a »Cathecismus« függelékének a »Sententia concors«-nak 
magyar változatát. Ez a »KERESZTYÉNI Egyeneffégnec Cickeli«..— A »Sententia concors« 
módszeres hitvitázó mű. Az egyes hittételeket előbb Blandrata György és Dávid Ferenc 
fogalmazásában adja ; amint azokat a gyulafehérvári hitvitán előterjesztették. Minden 
»propositiot« a »Limitatio per Pastores ex Hungária«, Méliusék véleménye követ, s ezek után 
a vásárhelyi zsinat »Sententia synodalis«-a következik. A »KERESZTYÉNI Egyenességnék 
Cickeli« mellőzi Melius és társai véleményét és az egyes cikkelyeket úgy fogalmazza meg, 
hogy a Blandrata—Dávid-féle »Propositio«-kat a vásárhelyi zsinat határozataival tömören 
egybefoglalja. E cikkelyekben Dávid Ferenc a legnehezebben megközelíthető hittudományi 
fogalmaknak keresett magyar kifejezést. Súlyos feladatát, a korabeli magyar nyelv korlátai 
között oldotta meg. A sajnos néhány sorral csonka nyomtatvány szövege a következő. 

A C1CKELEC. 

Mi is ioua hadgyuc, hogy a ke- [ reíjtyéni gyulekozetnec valláíTa | czaca Credo, auagy 
á hitnec | ágai legyenec, az Wrnac igeié j fjjerént való igaz grtelebe. Mert | az egyugyufég es 
ä tifjta volta meg ielenti, és j meg mutattya, hogy e valláfnac cickeli a credo | ban, az Apaf-
toloknac tanitaíTokból és iráffok | ból kivétettec. De hogy ä ketségnec mindé | gyanó ff ága 
eltáua fjtatha fféc, efjt é | világos ma | gyarázatot adgyuc hoza, Tudni illic, hogy á | credobeli 
cickelec taniczanac, az egy bizony j Atya Iftenbe való igaz hittre, És annac egyet J^tlen egy 
Fiába mi wrunc Iesus Chriftufba, | bizony IPtenben és vigafjtalo fjent.Lélekbe. 

/ / . CICKEL. 

Hifäfjuc és vallyuc, hogy ez az igaz" és bi-1 zony fjent háromság, mellyre. tanit á fjent 
irás, ]És kinec neuébe meg kerefjtelkottunc, Tudni | illic, Attya, Fiu, fjent Lélec. Mert az 
Isten, Vgy. | volt Isten mindenkoron, mást is . . . Iste, ho-1 gy Atya volt mindenk. 

1 A csonka 11. CICKEL kiegészítésére közöljük az annak megfel elő 11. Propositio Sententia syno-
dalisát: Propositionem hanc et nos ap ] probamus, verem scilz et genuiam 1 Triadem esse, quam sacrae literae 
nos | docent, et in cuius nomine baptiza-1 ti sumus, Vtpote, Patrem, Filium, | et, S Spiritum sanctum. Deus / 
enim, | ita semper fűit et est Deus, vt fuerit, | et semper Pater sit sui filij, qui ve- | rus et sempiternus est 
Deus, patri suo aeqalis: Quemaddum et Spiri- | tus sanctus quum sit Patrís et Filij | Spiritus, ó F4a, 
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///. 

A mint á Pápát bizonnyal valb AntichriTtuTt, mi-| nd az o vtálatoíTágánac orTjágáuaJ 
meg vettettuc, és | meg utáltuc, minden o találmanyiual egyetembe : a-1 zonképpen az o 
rútíagosfaprnyu tudományát is á | kerefjtyeni hitnec fondamentoma felöl. Mert oá [bizonnyal 
való és mindenkoron áldot Háromfág | nac igaz tudományát, azeAtya Istenről, és annac 
o | fiáról, a mi Wrunc Iesus Chriftufról, és mind ä ketté | nec Lelkéről, v.rdogi-vackmeroTéggel 
meg vefjtegot-| te, és á hellyébe Négyfégnec vtájatos bálványát hofj[taebe, Tudni illic, 
egy Állatos Iftent, és hárojn fjo-1 méllyeket, Arra tanyituán, hogy az Állat onnem | magába' 
legyen Isten. Honnég is lőtt, hogy AnaTta-| fiús az 55. Romai Csáfjár ä Papánac kénfgeri-
téfébol f illyen végozést paranczolt, Hogy annac vtánna nem [ á Tjent három Tágba, hanem 
a Négyfégbe kellene | hinni. 

/ / / / . CICKEL 

E hármat, az Attya Istent, á Fiút és á fjent Lelket I hiTjTjuk és vallyuc egynec lenni 
Az IstenTégnec, auagy |" Isteni terméfjetnec, és» egyenlő akaratnac, duczoTeg-1 nec, és 
mindenható Tágnac felleges voltáért. 

V. CICKEL. 

behozattatic, Miképpen lőtt ä pápaTTágban. Minec | ockaért az ApaTtali együgyű tudománt, 
itillyűc elég-1 nec lenni mindeneknec : hogy tányituányoc léuén, ne [ láttaTTunp mesterink
nél bSlczebbeknec lenni. •• ^ \ 

VI. CICKEL. 

HifjT^űc és vallyuc, hogy az egy bizony Isten az | Attya legyen, az 6 Fiáual, az lefus 
ChriTtuTfal, és á | Tjent Léleckel. Az atyát kedig mondgyuc rend szerént, | nem idouel auagy 
terméTjettel elöl iárni: azért, hogy | ocka és kutfeie á Fiunac és Tjent Léleknec : Kibe és 
ki- [ tői vagyon az 6 miuoltoc oroktol fogua : Minec oka-1 ért Tjent Pal ApaTtal ejjt hirdet 
felőle, 1 Cor. 8 : ho-1 gy o tudni illic az Atya, legyen ama mi egy iTtenűnc, kitol vadnac 
mindenec : ki Toha nem volt, Tem | léTjen, az o Fia és Lelke nglkul. 

VII. CICKEL. 

A -Tjentséges Három Tág rendinec eleybe egy Istent | sem vettunc, Hanem az Atya 
iTten iáreelol rend Tje-1 rént,azfellyűl meg jelentet ockokért. Ettől vagyon | és oroktol fogua 
az Ige votte az o eredetit: mind á | kettőtől á Tjent Lélec. Innét vagyon az, hogy á mél | 
toTágnac tifjteffége á Tgent Írásban, vgyan azon atya-1 ra mint az Ifteni rendnec feiedelmére 
háritTattic. A ki | ezokaírt ami Wrunc Iesus ChriTtuTnac atya, Ez ä mi Istenunc, kibe egybe 
vall. . . . Apastali Credoba 

hogy mi hiTsTaűnc,eAmaz Állat, nem á mi Wrunc le-1 Tus ChriTtunac attya. Mert az még á 
pápai bolczel-1 ketío doctorocnac tanítáTToc Tjerént is meddfi. Minec ockaért ez egy Atya Istentol 
és az o Fiatol, egyet j tfen egy • fjulettétől, és á Tjent Lélektol meg válua, Tem | mi iTtent 
nem kel gondolni, miképpen hogy nem is | lehet. 

* A 111. CICKEL szövege teljes. A megelőző lapon csupán a címe volt. A szöveg latin eredetije 
a 11. Sententia synodaüsra adott Antithesist követő Sententia synodalis. 8 A 1111. CICKEL a 111. PropQsitio Sententia Synodalisának fordítása. 

* Az elején csonka V. CICKEL a 111. Propositio Antithesisére adott Sententia Synodalis fordítása. 
Szövege a következő : Omnes Phrases, á linea sacrf | seripture diserepantes, reijeimus: qu | um Ulis, iuxte 
Sophistarum sensum, | peruersum aliquod dogma extmitur | Vt factum est inpapatu.Simplicita- | tem Apos-
tolicam omnibus sufficere | iudicamus, Ne discipul praeiudicare | videamur Magistris. — F5b—-F6a. 1 A VI. CICKEL a 1111. Propositio Sententia Synodalisának fordítása. 

* A VII. CICKEL a 1111. Propositio Antithesisére adott Sententia Synodalis fordítása. 
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VIII. CICKEL. 
Amaz egy leg felfégesb Istent vallyuc á mi Wr | unc Iefus Chriftufnac attyanac lenni: 

és annác lonni | kitol mindenec vadnac. Vgyan ezent vallyuc Iften | nec lőnni, á ki onnen 
magától való.'Az Igét (auagy | Fiát) kedig nem onnenemagától való Ifténnec. Ha- | nem á 
mint bizonnyal való Iften, Azonképpen az | Istentől az 6 attyától valónac lonni: Miért hogy 
az I-1 génec. (auagy Fiunac) és fjent Lélecnec Istenfégénec | kútfeie és ocka az "Atya. 

IX. CICKEL. 

Efjt tarttyuc és. itillyüc, hogy az Apastali Credonac I á kezdetiben az igetsk£t EGY, 
az, Attya Istennec j kel tulaydonyitani, Miképpen á Könyörgő Imád Tág | nac á kezdetit 
is, az Attyanac méltofaganac fell'yül | elo fgámlálott ockockért: De mind az által, hogy 
min | denha éppen meg maraggyon á Fiunac és á fjent | Lélecnec Isteni felség *. 

fága, femmit el nem véfjen, és femmitöl okét meg j nem fofattya • miképpen ennec előtte 
is meg ielen- j tottuc. 

X. CICKEL. 

e e eHufjfjuc és vallyuc, hogy az Ige (Logos) az Isten-1 nec Boeczefege légyen, melly 
oroktol fogua á legfel-1 fégesbnec fjáiából származót. Mellynec általa mindé-1 nec torem-
tottenec : És hogy ezßIge az Ifteni mittól-1 tánac kinyomtattot ábrázattya. Melly oroktol 
fog-1 uajtit tokban) fjuletet az Iftentol: Kinec miuólta va-1 gyón az Iftennel. De efgt 
nem engodgyuk, hogy az | Logos, az az, Ige, czac valaminemu erottelen te-1 hetfég, auagy 
czac egy kimondot befjéd legyen ;-Me-1 rt ollyan ä Logos, kinec bizonyos miuólta vagyon 
az Isteni ábrázatban, És kiben önmagában i vagyon | az élet. Minec okáért is efjt hifjfjuc 
és vallyuc hogy o | legyen az Isteni miuoltánac kifejezet ábrázattya, | Igaz Isten, és az orőc 
élet. 

XI. CICKEL. 

Miért hogy á fjentirás, melly azjftennec igéié, | Istennec egy Igéiét veti mi élőnkbe. 
Ennec ockaért | mi fem hihetunc kettőt, Sem ez Istennec Jgéiénec lfjoméllyé, és állattya 
kezot választást nem tehetunc. | Mert femmi állatot fjabadon onnenmagában nem [ gondolunk, 
Hanem á Logosnac auagy Igeiénec az 

gofnac auagy Igeiénec az 6 miuoltánac valofága le-1 gyen az Atyánac egy Iftenfégébe. és 
hogy ez | ige bizony Iften legyen ä bizony Iftentol : De azért 1 úgy, hogy az Atyától elfjac-
kafjtua auagy elválafjtua [ ne legyen : Miért hogy az Istennec egy abrázattyába | legyen, 
egyenlő az" Attyához. r-

XII. CICKEL. 

Hogy Logos auagy az Ige tefté (uagy emberé) | lot légyen, fjent Iános Euangeliftauae 
egyetembe | hifjfjuc és vallyuc. De muuel hogy fjent Pál, ki ennyi j Isteni aiándékoknac 
fockaffágáual meg kazdagitat | tot vala, kiálttya észt Istennec nagy titkiánac lenni. | Mi fem 
akarunc é titoknac modgyáró,}; valamit vak-1 meroféggel végeznunc : Ha nem,.ez titoknac 
tellyeesb | ki nyilatkofjtattássét ama iouendo mennyei fcolára | hallajsttyuc. Igaz elég mi-
nekunc, hogy az Isten volt [•a'Chriftusba, És hogy az Iften meg ielentottet húf-1 ban | auagy 
teftbe | mint az irás szól. És iól lehet, hogy | czac az Ige . . . . testé De azért nem czak valami 
réfje'l géfj és tellyes Isten volt, Christusban ielentottet | meg. 
És 

' A VIII. CICKEL az V, Propositio Sententia Synodalisának fordítása. 
s A IX. CICKEL szövege az V. Propositio Antithesisére adott Sententia Synodalis fordítása. Csonka 

szövegének kiegészítésére adjuk az eredet i t : Vocabulum, Vnus, in principio Symboli Apostoliéi ad solum 
De- | um Patrem referri, quemadmodum I et exordium orationis Domini- | cae, íudicamus, propter prae-
dictas | praerorgatiüae Patris rationes | salua tamen interim semper I permanente g'oria ac diuina Ma- | 
iestate Fiiij et Spiritus sancti. Qui- | bus Patris monarchiáé dignitatis | praerorgatiua n i h i l . . . deroga j tur 
quemadmodum supra quoque sig | nificamus. F8a—F8b. 

8 A X. CICKEL a VI. Propositiot és az arra adot t Limitatiot fordítja és foglalja egybe. 
10 A XI. CICKEL a VI. Propositio Antithesisére hozott Sententia- Synodalist fordítja. 
1 1 A XII. CICKEL a VII. Propositiora hozott Sententia Synodalis fordítása. 
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XUL CICKEL. 

A fjent Lélekről, á fjent irás fjerént efjt hiPjPäiuc és | vallyuc, hogy bizonnyal való 
Isten legyen, | Szarmazuan az Attyától és Fiútól: Ki mi-ej ért hogy mind a kettonec lelke, 
En-J nec okáért, az Attyahoz és a j Fiúhoz hifäfjuc egyenlonec | lonni: Ki által meg fjen- \ 
teltottunc, és be pe-1 czeteltottunc az | véghettett | len | életnec | és bódográgnac | urukfégére. 
Amen. 

V. 

Említettük, hogy Heltai »Fabuláidnak ma már ismeretes példányai csonkák. Imre 
Lajos, mikor a Régi Magyar Könyvtárban kiadását sajtó alá rendezte, a hiányzó részeket 
a németújvári második kiadásból pótolta. Ez a második kiadás azonban pontatlan. Töre
dékeink megőrizték az utolsó, h ív egy részét, éppen a C. fabula értelmét teljes szövegében 
Ezt a j alábbiakban közöljük. 

(h) ÉRTELME. 

E fabula előfjer afjt ielenti mely j igen véltán találtatic egy hiw barát-1 tya auagy 
rockonfága embernec, azj emberec kőzet: Azért fjoktanac koz | bef&édben mondani : Mikor 
baráttya | kel embernec faűkfegre: Ackor öt-1 uen fér egy fontos mértékre Annac j vtánna 
arra tanit é fabula, hogy ki (mind umaga láffon dolgához, és | máfra ne bizza : mert Ottan 
xneg cza j latkozic, másnac nem fay á te károd : | Bizony nem gondol vele : Mert nem j oüé, 
Ezokaért ha vnnut a Tárba dol | temegad fogd á farkát, és eruffen e- j mellyed. Mert ha te-
magad hozá | nem nyulfj, k et feg nekűl oda hal a j farba. Ha ezokaért á gazda áí>t akar j ia 
hogy ió elSmente legyen az ő j dolganac, Tehát fjűkfég, hogy oma | ga legyen a fjolga, és az 
afjfjony 6ma | ga legyen á rjolgáló leány. Ezért | mondottác ä regiec : Miczodától (h2> 
hizic igen á ló. Feleltenec : a czaládos J embernec szómétól, az az, ha őma- [ ga láttya szonett-
len, mint bánnac a | a fjolgac a louockál. Mert ha a gaz- | da omaga nem Iát hoza, czac hamar 
| ollyan lefjén, hogy minden oldala | czuttyát meg fjámlálhatnád, Ifmeg. | Mitől firodic 
igen a fjánto fold : Fe- j leltenec : A ganétól, mellyet a gazda | faruiáual reia vi fjen. Euel 
afjt ielen-1 tottéc, hogy ha á gazda gyakorta á | fjántó földre megyén, és hozá lát, | miképpen 
a béreffec fjántnac, | mint vettic be á földet, és mi | nt boronállyác be, tehát | nyiluán io 
gabonaia | le fjen. [ A fabulác konyuénec vége. 

E szöveg és az Imre-féle kiadás között lényeges eltérések vannak. Az Imre által közölt 
németújvári szövegben olvassuk : Mikor barattyaual errtbernek szusegrek értelmetlen szöveget.. 
A helyes á szövegünk közölte,: Mikor baráttya kel embernec fjucfegre. A másik ilyen lényeges 
különbség a következő': Tehát íjuk feg, hogy o maga legyen a szolgáló leány. A helyes szöveg 
így hangzik : Tehát fjukfeg, hogy ő maga legyen a fjolga, és az afsfjony o maga legyen 
ä íjolgálo leány. De több, kisebb betűeltérés is van, melyeknek ismeretében az eddig ismert 
Heltai szöveget helyesbíthetjük. 

BENDA KÁLMÁN 
•• 1 RÉVAI MIKLÓS ISMERETLEN LEVELE 1790-BÖL 

Az alábbiakban Révai Miklósnak 1790 május 27-én, Győrből Teleki Sámuel erdélyi 
kancellárhoz írt, eddig ismeretlen levelét közöljük. Révai ekkor — hosszas hányódtatás 
után — 1787 óta a győri nemzeti iskolánál volt rajztanár. Helyzete azonban a II. József halálát 
követő hónapokban ismét bizonytalanná vál t : Győr város polgársága, a »kalapos-király« 
alkotmányellenes intézkedéseinek felszámolása közben, az iskolának adott anyagi támogatást 
is meg akarta szüntetni. Révait súlyosan érintette ez az elhatározás, s kétségbeejtette, hogy 
elölről kezdheti a legszükségesebb mindennapiért való harcot. 

12 A XIII. CICKEL a VIII. Propositio Sententia Synodalisának fordítása. 13 Imre Lajos id. mű, 250. 1. 
" U . oí. 
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