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XVI. századbeli összes irodalmunkat — tudvalevőleg — erős 
protestáns szín jellemzi. A hitújítás eszméje, mely ujjászíilte az 
egész szellemi világot, valamint a külföldön, úgy nálunk is hatal
mába kerítette s épen egyik leghatalmasabb eszközévé tette az 
irodalmat is. A hitújítás bajnokai, kik fáradhatatlanok voltak az 
új tanok terjesztésében, nem érték be azoknak puszta ólöszóbeli 
hirdetésével, — hatni kívántak szélesebb körben s későbbi száza
dokban is ; s e czélra a könyvnyomtatás feltalálása óta az irodalom 
kínálkozott legalkalmasabb eszköznek. írogattak tehát csaknem 
mindnyájan. Mindenki, a ki némi erőt, hajlamot avagy csak lelke
sedést érzett magában, kötelességének ismerte ez utón is előmoz
dítani a hitújítás ügyét. Egyik szent énekeket, Istent dicsérő 
hymnusokat irt, másik a hit alapjául szolgáló bibliát fordította le ; 
ez prédikácziókat, kegyes elmélkedéseket készített, amaz a megtisz
tított vallás elveit fejtegette; — s vitáztak, támadó és védő polé
miákat folytattak tobbé-kevésbé mindnyájan.

Ilyen módon a vallásos buzgalom forrásából csakhamar igen 
élénk s igen gazdag irodalom keletkezett, mely — ha bizonyos 
tekintetben egyoldalú volt is, — egyenesen a kor szelleméből 
fakadt, a kor uralkodó eszméit és vágyait hirdette s a szellemek 
legfőbb szükségeit kielégítette; állami és társadalmi viszonyaink 
fejlődésére hatalmasan befolyt és — a mi irodalomtörténeti szem
pontból a legfőbb, — alapjául szolgált a tulajdonképeni könyviroda- 
lomnak.

E protestáns szellemű irodalomnak egyik buzgó úttörő 
munkása volt az a férfiú is, kinek feledésbe borult emlékét ez 
alkalommal föl akarom eleveníteni.

Philolngiai Közlöny.  VII.  7. - 5 1
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786 NAGY SÁNDOR.

I.

Sztárai Mihály életét és működését koránt sem ism erjük 
olyan részletesen, a mennyire XVI. századbeli irodalmunk e kiváló 
alakja valóban megérdemelné. A reformátor és a költő a lak ja  
aránylag még eléggé kidomborodik, de a magán ember csaknem  
egészen homályba vész; inkább csak munkásságának nyom ai 
maradtak fenn s gyér adataink alapján csak annyit tudunk ró la , a 
mennyi irodalmunk s a magyar prot. egyház történetébe szorosan 
belevág.

Így mindjárt származásáról sem szerezhetünk biztos és 
kimerítő tudósítást. Az bizonyosnak látszik, hogy — miként kor
társai közül oly sokan, — vezetéknevét szülővárosától vette. Oly 
divat volt ez nálunk ama korban, mint külföldön a nevek lefordítása 
latin vagy görög nyelvre; s költőnk követte a divatot. A Sztárai 
név e szerint biztos útmutatással szolgál költőnk szülőhelyének 
kutatásában.

Sztára nevű helység kettő létezett s létezik mainap is hazánk
ban : egyik Somogymegyében, Szigetvártól nem messze, — a másik 
pedig, mely a gróf Sztáray család ősi fészke, Zemplénmegye nagy- 
mihályi járásában esik. Költőnk tehát minden valószínűség szerint 
ezek valamelyikében jött világra.*) A kettő közt választani nem 
nehéz, bár íróink e részben eddigelé nem tudtak megegyezni. 
Szirmay Antal költőnk ifjúkori tartózkodását és sárospataki m űkö
dését tekintve, őt minden habozás nélkül zemplénmegyei eredetűnek, 
sőt egyenesen a később grófi rangra emelkedett Sztárai család 
tagjának vallja2) ; míg ellenben Gyöngyösei Bénjámin és Toldv, ki

*) Tudtommal Sinay Miklós, debreczeni tauár volt az első, a ki 
Sztárai szülőhelyéül a biliarinegyei Esztár falut gyanította, mire e két 
névnek (Esztár—Starinus) rokon hangzásán kívül egyáltalában semmi más 
oka nem volt. ( Sinay, N ic .: Praelectiones Publicae in Históriám Ecclesia#- 
ticam Saec. XVI. Kézirat a M. Nemz. Muzeum könyvtárában). — Az ő 
puszta gyaüítását Budai Ézsaiás (Magyarország Históriája. 3-ik kiadás. 
Pest, 1833. II. k. 101. 1.) és Tóth Ferencz (A magyar- és erdélyországi 
prot. Ekklézsiál■ históriája. I (egyetlen) darab. Komárom, 1808. 31 1.) 
minden habozás nélkül tény gyanánt fogadják el. — Első, ki Sztár&u (So
mogymegyében) kereste költőnk bölcsőjét, Gyöngyössi Bénjámin volt. 
(Sztárai Mihály baranyai reformátor Apológiája. Tud. Gyűjt. 1830. évf. 
V. köt. 55. 1.)

a) Notitia Hist. Cottus Zempléniensis. Budae. 1801. pag. 59.
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n források hiányos ismerete miatt költőnk sárospataki működését 
kétségbe vonja, a somogyi Sztárán keresi bölcsőjét.

A zempléni Sztárayak családfája, amint azt eddigi adataink 
alapján össze lehet állítani, csakugyan igazat ad Toldynak; mert bár 
a  Mihály név a családban e korban is többszörösen előfordul, mégis 
meg kell vallanunk, hogy ezek közül egyik sem jelölheti költőnket.

Ezen egyetlen negatív bizonyítékon kívül azonban semmit 
sem hozhatunk fel Toldy állítása m ellett; mert az okok, melyeket 
ő említ, épen olyan sulylyal bizonyítanak Szirmay mellett is, a ki 
egyébiránt nem maga találta ki Sztárai zempléni származását, 
hanem Csécsi Miklós, volt sárospataki tanárnak egyik kézirati 
munkájából vette.*) — Költőnk ifjúkori nevelkedése s pályájának 
első évei pedig kétségtelenné teszik zempléni születését. Mert 
megengedve, hogy a somogyi Sztárán született, hol keressük az 
utat, mely őt innen még talán gyermekéveiben, az ország másik 
szélére, a ferenczrendiek sárospataki klastromába vezette ?

Költőnk zempléni származásában tehát csakugyan igaza van 
Szirmavnak. De vajon nem állít-e kelleténél is többet, midőn őt a 
ma is élő hasonnevű grófi család tagjának vallja, — megállapítani 
nem lehet. Sem írott bizonyiték, sem más adat nem szól e rokonság 
mellett. A családfa néma tagadása ellene bizonyít ugyan, de koránt
sem elengedő arra, hogy ennek alapján e kérdést eldönthetnők. 
Én részemről nem tartom tehetetlennek a rokonságot s a családfa 
ellenmondására nagyon könnyen találok magyarázatot.

Költőnk bizonyára kora ifjúságában, talán még gyermekévei
ben kilépett a családi körből. Egyházi pályára szánta magát s a 
ferenczrendiek sárospataki klastromába lépett, mi által aztán meg
szűnt számottevő tagja lenni a családnak. Ha már az egyházi pálya 
is ennyire elválasztotta a családi körtől, — prof. hitre térése meg 
egyenesen kizárta belőle örökre. Vérszerinti rokonai, kik hivek 
maradtak az ősi hithez, kétségkívül lelki fölháborodással vehették 
tudomásul s soha meg nem bocsáthatták neki e lépést, mely felfo
gásuk szerint kárhozatos hitehagyás, Istentől bűnös elszakadás 
volt, kivált épen papi személy részéről. Ez adhatná magyarázatát 
annak, miért nem tud költőnkről a Sztárayak családfája semmit.

l ) E kézirat Zemplénmegye levéltárában őriztetik. Hivatkozik reá 
Szombatki János i s : Históriáé scholae seu collegii ref. Sárospatakiensis. 
(Magy. prot. Egyház történelmi Emlékek.) Sárospatak. 1860. pag. 11.
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NAGY SÁNDOR.

Születése idejét megállapítani még nehezebb. Adataink ez 
iránt épen semmi felvilágosítást sem nyújtanak. Gyöngyössi B é n 
jámin számítása 1496-ra ü t , *) Toldy pedig általánosságban a  
XYI. század elejére teszi. Költőnk életének későbbi m ozzanataiból 
következtetve, minden valószínűség szerint szintén a XVI. század 
első éveire ju tunk ; s részletesebb adatok hiányában, be kell é rnünk  
ez általános meghatározással.

Gyermekkoráról, neveltetéséről s tanulói pályája kezdetéről 
semmit sem szólhatunk: forrásaink e tárgyat egészen mellőzik. 
Valószínű, hogy gyermekévéiben bekerült a ferenczrendiek sáros
pataki iskolájába s itt végezte tanulmányait. Minő lehetett a képzés, 
melyet e helyen nyert, csak gyanítani lehet; bizonyára sem jobb , 
sem rosszabb nem, mint a minőt hazánk többi ilynemű tanintézetei 
nyújthattak. Egyébiránt úgy látszik, hogy Sztárai szellemi fejlő
désére a hazai iskolázásnál jelentékenyebb befolyást gyakorolt a 
külföldi.

Skaricza Máté, szintén prot. prédikátor s XVI. századbeli 
iró, az egyetlen tanú, a ki költőnkről följegyezte, hogy Paduában 
tanult. 2)

A paduai egyetem anyakönyve — legalább tudtommal — ez 
ideig kiadva nem lévén, Skaricza ezen adatának hitelességéről 
közvetlenül meg nem győződhetünk; de mégis megbízhatunk benne, 
mert föltehető, hogy Skaricza, ki akkor tájban tanult Tolnán, m ikor 
Sztárai ott mint prédikátor működött, azonfelül szintén megfordult 
a páduai egyetemen is, költőnk élete folyását — legalább fő moz
zanataiban — igen jól ismerte. Ez okból valóban sajnálnunk kell, 
hogy csupán egy pár adatot jegyzett fel róla mellékesen.3)

*) I. h. 76.1. E számítás kissé erőltetett. Gyöngyössi csak liogy kimentse 
költőnket az unitarismus vádjából, melylyel Jaukowich illette (*1 magy. uni*. 
egyházról. Tud. Gyűjt. 1829. évf. VI. köt. 4:2. 1.) születését s ifjukori tanul
mányait minél korábbi évekre, az unitarismus keletkezését jóval megelőzött 
korszakba iparkodik visszatolni. E törekvéséből származnak többi téves 
állításai is.

2) Skaricza Máté : Vita Stephani Szegedini. Lásd ennek : « Theologiac 
8iucerae loci communes* (Basileae. 1585.) czímü munkája előtt.

3) Florimond de Bemond állítását, mely szerint Sztárai Melanchtlion- 
nak volt tanítványa és hazatérte után a Kárpátok tövében telepedett le, 
hová Wittenbergböl vagy Nürnbergből német prot. papokat hivott be, 
(História dér Ketzereien. Grosz-Glogau, 1676. 546 S.) egészen mellőzliet-
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A paduai egyetem a XV. század folyamán olasz földön első 
rangú tanintézet volt s hírnévben mindjárt a bolognai után követ
kezett. Tanszékein a kor leghíresebb tudósai fordultak meg, kik az 
akkori szokás szerint ez intézetben sem maradtak ugyan hosszabb 
ideig, de a városi tanácsnak s a püspöknek volt rá gondja, hogy 
ismét valamely nagyhírű tudós foglalja el a megürült tanszéket. 
Minthogy pedig a tudomány-szomjazó ifjúság mindig a leghíresebb 
tudósok előadásait kereste föl, a páduai egyetem általában véve 
igen népes vo lt: a művelt Európának majdnem minden nemzetéből 
voltak látogatói; — nem hiányoztak a magyarok, csehek, lengye
lek sem.

A tanítás itt is olyan volt, minő a középkori egyetemeken 
általában. Nem tudományt, hanem csak könyveket tanítottak, 
melyeket örök érvényű kanonokul tekintettek; s ki ezeket betanulta, 
közfelfogás szerint eleget tanult, borostyánkoszorút és doctori 
czimet nyert.*)

Minő tanulmányokkal foglalkozott itt a mi Sztáraink, — 
csak sejteni lehet. A theologiai collegiumnak lévén tagja, a szent
atyák iratai, a metaphysica és morális philosophia voltak tanul
mányainak főtárgyai. Nincs ugyan rá adatunk, de komoly törek
véseit s alapos tudományos készültségét ismerve föltehetjük, hogy 
megszerezte a szokásos iskolai czímeket is.

Egyetemi tanulmányainak, vagy helyesebben olaszországi 
tartózkodásának hatását inkább csak költői munkássága tünteti fel. 
Kétségtelen ugyanis, hogy finom hallérzéke, melynek nyilvánulá- 
saival énekeinek minden sorában találkozunk, az olasz zene és 
költészet hatása alatt fejlődött; s a zenében való jártassága, mely 
őt képessé tette eredeti énekdallamok szerzésére, s az a szép 
éneklés, melylyel — mint látni fogjuk, — messze földről magához 
csalogatta a népet, egyenesen olaszországi tartózkodásának gyümöl
cse, az olasz zene és olasz dalok tanulmányozásának eredménye.

Egyetemen töltött éveinek számát szintén nem tudjuk. 
A tanulmányozás külföldről jövő ifjak számára, kik, mint napjaink
ban is szokás, a hazai tanfolyam befejezése után mentek külföldi

jük. mert nemcsak semmi bizonyítékát nem találjuk, hanem minden jel 
ellene szól.

l) Facciolati, Jac. De gyvm. Patavino Syntagmata X I I , Patavii, 
1752. p. oá, 10O etc.
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egyetemekre, -— teljességgel nem leven szabályozva, ifjaink sa já t 
tetszésök szerint szabták meg egyetemi tanulmányaik időtartamát, 
úgy, hogy némelyek csupán egy, mások ellenben 3—4, sőt 5 évet 
fordítottak e czélra.

Sztárairól Páduából hazatérte után is csak töredékes adatok 
szólanak; az időközt, mely tanulmányai bevégzése s nyilvános 
reformátori fellépese közt esik, nagyon kétes világításban látjuk.

Forrásaink egybevágó adatai alapján annyit tény gyanánt 
fogadhatunk el, hogy visszatért szülőföldére s a mohácsi vész ideje 
táján Palóczi Antalnak, Sárospatak urának nivari papja volt. 
E minőségben el is kisérte urát a tolnai táborba; így tehát részt 
vett a mohácsi csatában is s bizonyára nemcsak buzgó imáival, 
hanem szemelyes vitézkedésével is lelkesítette társait, mint oly 
sokan az egyházi rendből. A végzetes csata ő reá kettős gyászt 
hozott: ura, az agg Palóczi Antal is a csatatéren maradt. *)

A nagy nemzeti catastropha után ismét visszatért költőnk 
Sárospatakra, mely most részint némi homályos jogczímen, részint 
az erőhatalom jogánál fogva az ifjú Perényi Péternek, néhai Perényi 
Imre nádor fiának kezére szállott. Költőnk az új birtokos mellett 
is megtartotta előbbi tisztét; itt élt még sok-sok éven át s itt találta 
a retormatio áramlata is, mi egyszerre más fordulatot adott pályá
jának.

Érdekes volna tudni, micsoda véletlen szellőcske volt az, 
mely a gerjedező láng egy kis szikráját elröpíté a hatalmas Perényi 
Péter udvaráig. Skaricza, ki Sztárainak Percnyihez való viszonyát 
nem említi, csak annyit tud e tárgyban, hogy költőnk Luther 
irataiból s mások buzgólkodása folytán ismerkedett meg a refor- 
matio tanaival. — Valószínűleg a felvidéki német kereskedők által 
jutott Luther müveihez s talán a Perényi udvarában megforduló 
idegenek nyújtottak új meg új tápot fogékony lelkének.

Bármint legyen is a dolog, annyi bizonyos, hogy míg hazánk 
többi reformátorai alig egy-két kivétellel mindnyájan külföldi 
egyetemeken, az elsők épen Luther és Melanchthon élőszóbeli 
előadásaiból szívják magokba az új eszméket, addig Sztárai itthon, 
pataki magányában gyulád lángra a reformatio szikrájától s magára 
hagyva, csupán lelke ösztönét követve készül a reformátori pályára.

*) Szombatiti : i. in. 16. 1.
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S épen ez az, a mi az ö érdemeit fokozza. Ha a derék Dévai Bíró 
Mátyást buzgalmáért kortársai * magyar Luther» névvel tüntették 
ki, mit az utókor Ítélete egyhangúlag jóvá hagyott, — a mi Sztá- 
raink, kinél nagyobb buzgalmat nem fejtett ki s nagyobb ered
ményeket nem mutat fel reformátoraink közül senki, bizonyára 
szintén megérdemli, hogy neve a jobbak között említtessék.

Az időpontot, melyre Sztárainak az új hittel való megismer
kedése esik, bajos volna pontosan meghatározni. Forrásaink kivétel 
nélkül a legelső reformátorok közt említik. Szirmay Antal a Patakon 
élő hagyomány alapján elég körülményesen elmondja Sztárai 
áttérését és házasságát s idézi a szinte közmondásossá vált szavakat, 
melyekkel társát, Kopácsi Istvánt is az áttérésre ösztökélte; *) — de 
évszámot ő sem tud. Egyébiránt e tényt nem is lehet pontosan évhez 
kötni, mert nem pillanat műve, hanem lassú átalakulás eredménye. 
Gondolhatjuk, hogy ha minden forrás keze ügyében esett is, áttérése 
nem volt elhamarkodott. Későbbi pályája folyamán oly szilárdságot, 
oly rendkívüli buzgalmat tanúsít a hitben, a minő csak mélyreható 
tanulmányozás s ezen alapuló rendíthetlen meggyőződés gyümöl
cse lehet.

Bizonyára nem rohant vakon, elkábulva az új eszmék varázsá
tól, hanem fontolgatva, a régi és új egyház tanait összehasonlítva, 
birálgatva, minden kis érvet latra vetve haladt az új tanok elsajá
tításában. Nem kevés idő kellett arra, míg lelkében a régi és új 
elvek harcza lefolyt, míg az ó hit romjain fölépült az új s mig a 
homályos sejtelem teljes bizonyossággá, az első benyomás szilárd 
meggyőződéssé, elő hitté s az öntudatlan ösztön egész életén át 
lelkének egyedüli mozgató erejévé nőtte ki magát.

E nagy forradalom, mely költőnk lelki világában kitört, úgy 
látszik, már 1580-ban egyelőre lecsillapult. Ez időpontra teszik 
forrásaink Perényi Péter áttérését, a mi — legalább részben — 
költőnk érdeme.2) A hatalmas és gazdag Perényi Péter áttérítése 
méltó kezdet Sztárai reformátori pályájához; s a sárospataki iskola 
és templom felállítása, mire szintén Sztárai és Kopácsi ösztönözte 
a bőkezű patronust, méltó folytatása e kezdetnek. Valószínű, hogy 
költőnk nem csupán erkölcsi támogatásban részesítette az új iskolát,

iSequere Kopácsi.* I. 1). 
*> Szomhathi: i. m. 13. 1.
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banem Kopácsival megosztva n tanítást, kezdetben működött is 
benne; *) de ez csak mellékes foglalkozás volt, tulajdonkópeni tisz te  
ezután is az udvari papság maradt.

Ilyen pártfogó mellett, kinek környezete biztonságát, gazdag
sága jólétet s nem közönséges műveltsége szellemi élvezetet nyújto tt, 
bizonyára boldog napokat élt költőnk. Még ekkor nem fejt ki 
nagyobb mérvű munkásságot, csak Perényinek él s talán ta n u l
mányainak, melyekben még aligha éri, véget. Talán ez is egyik o k a  
annak, hogy nyilvánosan még nem lép föl.

Meddig maradt Perényi udvarában, forrásaink nem em lítik . 
Bevárta-é, mig ura végkép megbukott s fogságba került, m elyből 
csak a halál szabadította ki ? — avagy már 1539-ben, midőn D évai 
a pataki udvarba került, megvált-é tőle? — egyáltalában n e m  
tudjuk. Sem távozásának, sem ott létének nincs jele. H ajlandó 
vagyok mégis azt hinni, hogy megmaradt uránál ennek elfogatásáig; 
s ez esetben találkoznia kellett Patakon Dévaival, ki már ek k o r 
Calvin tanait vallotta; s talán épen tőle tanulta meg ezeket 
költőnk is, mert annyi világos, hogy 1543-ban, mikor nyilváno
san kezd reformálni Baranyában, már egészen Calvin híve volt s 
zsoltárai, melyek ez időben készültek, szintén ennek szellem ében 
írattak.2)

Pártfogója gyászos bukását bizonyára mélyen fájlalta k ö ltő n k ; 
nagy csapás ez rá nézve i s ; s nem szive háláján múlt, hogy m üvei
ben nem állított neki emléket. — De kérdés, vajon ha e catastropha 
be nem következik, nem áll-é be köztük is szakadás az eltérő v a l 
lásos nézetek miatt, mint ez Dévaival történt ? így Sztárai őszinte 
fajdalommal s mély hálával hagyta oda Patakot, új otthont, ú j 
működési tért keresendő.

Első pillanatra meglepő, hogy épen az ország másik sarkán, 
Baranya alsó szélén, Laskó nevű faluban találkozunk ismét vele : 
de az utat, melyen idejött, nem nehéz kinyomozni. Valpó, Siklós vár 
es környéke a mohácsi vész óta Perényi Péter birtokában volt, kiről 
többek közt azt is említi Sinay, hogy egyik birtokáról a m ásikra 
utazgatott, magával hordván családját s udvari papját is, k inek

*) U. a. ál. I.
*) A lutheránus Bauliofer öt lutheránusnak tartja, épen olyan tévesen, 

mint Jaukovvieh és Várfalvi Nagy János unitáriusnak. E téves nézet azon
ban czáfolutot sem kíván. \Lásd Bauliofer alább idézendő müvét.)
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ilyen módon alkalma nyilt a reformatio tanait ut közben mindenütt 
h irdetn i.*)

Ezt tudva, nagyon természetes, hogy költönk Baranyát 
választotta, hol a viszonyokkal már meglehetősen ismerős lehetett 
s hol a reformatio még csak alig volt ismeretes; de a talaj kellőleg 
készen állott az új magvak befogadására s csak férfiú kellett, ki 
valódi hivatással, törhetlen buzgalommal fogjon a nagy munkához. 
Sztárai vállalkozott a nehéz feladatra.

0  ekkor — a mennyire gyanítani lehet, — már ötven év körül 
lehetett; de még férfiúi ereje teljében tűnik fel. Ekkor éri el a 
legmagasabb fokot munkásságának mindkét iránya. Calvin tanai 
m ár egészen megszilárdultak lelkében; az általa reformált egy-

• házakat ezek értelmében szervezte s maga is hü maradt e hithez 
végleheletéig. Azt az utolsó lépést, mely a calvinismusból a szent- 
háromság megtagadása által az unitarismusra vezetett, ő nem tette 
meg csak gondolatban sem. Egész élete s hátrahagyott művei 
világosan mutatják ezt s Jankowich csak e csalhatatlan bizonyítékok 
ismerése nélkül tarthatta Őt a magyar unitarismus egyik úttörő 
bajnokának.2)

Mély hittel 8 férfias lelke teljes hevével fogott a nagy munká
hoz, melyet aztán lankadatlan kitartással folytatott mindhaláláig. 
Reformátori munkásságára vonatkozó gyér adatainkat a legközvet
lenebb forrásból, magának Sztárainak 1551 jun. 10-én kelt s 
Tuknai Miklós 3) nevű barátjához Bécsbe küldött leveléből merítjük,

*) Sinay: i. m.
2) I. h. Állítását Várfalvi Nagy János is elfogadja; de bevallja, hogy 

Sztárai később Calvin tanához áthajlott. (Az unitáriusok énekes könyveiről. 
Keresztény Magvető VI. köt. 106. 1.).

3) E férfiú kilétét kinyomoznom nem sikerült, mert ilyen név iro
dalmunk évkönyveiben nem fordul elő, Horvát István nagybecsű *K-ntdi- 
torum Lexiconv-a sem tu l róla semmit. (M. Nemz. Muzeum könyvtárában. 
Kézirat.) — A bécsi egyetem anyakönyvében az 1549. év alatt van beírva 
egy Nieolaus TlwlnensU, de a következő években már nem találkozunk 
nevével. (Franki Vilmos : Hazai és külföldi iskolázás a XVI. században 
Budapest, 1873. 231 1.). Mindamellett is én Tolnai Miklóst egy és ugyan
azon személynek vélem azzal, a kihez Sztárai egyetlen ránk maradt levelét 
intézte s azt hiszem, hogy Buliinger leveleinek kiadója rontotta el a Tolnai 
nevet, mint elrontotta a Fejértói Jánosét is (szerinte Reyerthoy). (Misééi- 
lanea Tigurina. II. Theil. II. Ausgabe. Zürich, 1723. áOO—áOl l.| — 
Ugyanezen Tolnai Miklós Lampe (helyesebben Ember Pál) szerint 1588-ban
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mely mint költőnknek egyetlen ránk maradt levele s mint életrajzi 
adalék, egyaránt elég fontos arra, hogy belőle az ide vágó részeket 
fordításban közöljem.

«Kedves Miklós, megkaptam leveledet, a melyben kérsz, hogy 
Isten igéjének gyarapodása és gyümölcsözése felől tudósítással 
szolgálnék nemcsak neked, hanem Bécsben és Bécsen tú l élő 
testvéreinknek is s részeltetnélek benneteket is a közös öröm ben. 
Bizony nem férne levélbe, ha részletekbe akarnék bocsátkozni; 
azért csak a legfőbb pontokat fogom érinteni. Hét éve m últ m ár, 
hogy én Isten akaratából a török uralma alatt álló Álsó Baranyában
— mint első és egyedüli — Laskó városában, mely egy m agyar 
mérföldre esik Eszéktől, az Ur igéjét hirdetni kezdtem és már in n en  
és túl a Dunán és Dráván, a többi testvérekkel----------- s a s z e n t
lélek segélyével 120 egyházat építettem, a melyek közül m in- 
denikben egy értelem szerint hirdettetik és vétetik az Ur igéje, és 
pedig oly nagy tisztasággal, hogy sokan állítják, miszerint jo b b an  
szervezett egyházakat azoknál sem láttak, a kiknél az Ur igéje 
ide s tova 30 év óta hirdettetik. Semmi dicsőséget nem kívánunk 
magunknak e részben, hanem az egészet Isten hatalmának tu la j>
donítjuk .---------- Hosszú lenne elbeszélni kedves Miklós, micsoda
összeütközéseink voltak e hét év alatt az Ur igéjének hirdetésében 
a pápa embereivel. Elég legyen csak annyit irni, hogy m indenütt 
legyőztük s mint farkasokat a Krisztus aklától messze elűztük 
őket: némelyeket a Tisza, másokat pedig a Száva folyón túl m enni 
kényszerítettünk, t. i. túl a sarmatákon és túl a Jeges Kaukázu
son, — a mint a költő mondja. Ez évben pünköst napján a Yalpó 
és Vulkovár környékén tartott zsinat alkalmával két ütközetben 
legyőztük őket és közülök némelyek a félelem miatt kénytelenek 
voltak a teknő alá bújni, a melyen három asszony ült, innen ered 
a szlávok eme közmondása: Popge pod Coritom, pod Troyam 
senom. Isten veled!#

Kár, hogy ez érdekes levél nem bocsátkozik részletekbe, csak 
legfőbb vonásaiban ismerteti írójának reformátori munkásságát. 
De ránk nézve igy is nagyon becses, mert rajta kívül nincs semmi, 
a mi Sztárai magán jellemére, egyéniségére vetne világot. Hogy

tolnai pap volt. (História ecclesiae reformatae in Hungária ct Transyl- 
vania. Trajecti ad Rhenura. 172S. pag.
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buzgó, vallásos kedely s hivő lélek volt, reformátori s irói működése 
egyaránt fényesen bizonyítja, de magán jelleméről csak ez egyetlen 
levele alapján alkothatunk némi képzetet. Egyenes, nemes lélek, 
komoly kedély, férfias jellem, melyben annyi az önérzet, mint az 
igazi szerénység, — ezen tulajdonságok alkotják költőnk egyénisé
gét, a mint az egyetlen levelében nyilatkozik. Ilyennek mutatja egész 
élete pályája is.

Az általánosságokhoz, melyek e levélben foglaltatnak, igen 
érdekes adalékokkal járul Pathai Sámuel, tolnai prédikátornak 
1647. sept. 10-én kelt s Szilágyi Bénjámin sárospataki tanárhoz 
intézett levele, mely szintén megérdemli, hogy idézzem belőle a  
Sztáraira vonatkozó sorokat.

«A megváltás 1,617. évében két álló esztendeig tanítói tisztet 
viseltem a laskói iskolában. Még az időben éltek a régi öregek 
közül, kik szemtanúi, voltak a reformatio kezdetének, melyet Alsó- 
Baranyában és a Dráva folyó két partján, az innenső és túlsó 
részeken, úgy a magyarok, mint a szlávok közt Sztárai Mihály 
indított meg. 0  alig ismert határt az egyházak reformálásában 
(legalább ezek úgy mondták). Mikor hirdetni kezdte az evangéliumot 
a  nyilvános gyülekezeteknek, előbb Dávid zsoltárait, melyek közül 
a kiválóbbakat igen szép átdolgozásban hazai nyelvre tette át, a 
melyeket mainap is használunk az egyházakban, — nagy áhítattal 
és különös kellemmel énekelte a nép előtt. Énekeivel annyira 
felbuzdította a népet (mert azelőtt ilyesmit soha sem hallottak), 
hogy a nagy sokaság a közel eső helyekből mindenfelől hozzátódult 
s oly nagy számban, hogy alig lehetett hozzáférni. Minthogy pedig 
magas és egyszersmind csengő hanggal volt megáldva, mint zene
értő, oly szépen és oly kellemesen énekelt, hogy gyönyörű énekeitől 
egészen meg voltak igézve az emberek. így az egész hegyaljai 
vidéken gyorsan elterjedt a hír, hogy új vallás keletkezett, melyet 
meg az öregek sem hallottak soha; ezért seregestül tódult a nép a 
közel fekvő összes városokból és falukból Laskóra, mint valamely 
híres vásárra. Látván azért a derék hírnök, Sztárai, hogy a tanulat
lan nép oktatására a kedvező alkalom elérkezett, hogy az igaz 
vallást és az evangeliomi igazság fényét nekik megmutassa, úgy 
alkalmazta beszédeit, hogy azokban az igazságot minél világo
sabb bizonyítékokkal mutatta meg s a misének, bűnbocsátó levelek
nek és más szertartásoknak, mint emberi találmányoknak hiába
valóságát annyira bebizonyította, hogy csakhamar a r. cath.
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frátereket, papokat és szerzeteseket elbocsátva, a pápától elszakadtak 
és az egyházat Sztárainak adták át.#1)

E két levél adataihoz csak egy pár megjegyzést ak a ro k  
csatolni.

A terület, melyre Sztárai reformátori működése kiterjedt, 
1543 óta török hódoltság volt ugyan, de ez oldalról a reform átio 
terjedése legkisebb akadályba sem ütközött: a török nem avatkozott 
a vallás dolgaiba; előtte cath. és prot. egyaránt hitetlen gyaur s 
adófizető rabszolga volt.

De — mint leveléből olvassuk, — annál több baja vo lt 
Sztárainak a cath. egyház papjaival, a tar papok-\í&[, kiket m ű 
veiben is oly gyakran emleget. A németországi divat, a cath. és 
prot. hittudósok nyilvános vitatkozása ekkor tájban kezdett ná lunk  
lábra kapni s úgy látszik, Sztárai is ezeket érti a «conflictus»-ok 
alatt, melyek azonban igen sok esetben nemcsak szóviták voltak , 
hanem a kedélyek túlságos izgatottsága, a hivő lélek türelm etlen- 
sege s mindenek felett a közmondásos «furor theologorum# fo rron 
gása miatt valóságos fegyveres csetepatékká lettek.

A győzelmeket azonban, melyekkel az ilyen párbajok Sztáraira 
nézve végződtek, nem róvhatjuk csupán az ő rovására. Az eszmék 
győzelme volt az minden egyes esetben; s a helyzet, a kor szelleme, 
a laicus közönség kedvező hangulata s titkos rokonszenve is n ag y 
ban elősegítette annyira, hogy minden ilyen mérkőzésnek szükség
kép az uj egyház diadalával kellett végződnie.

Az egyházak, melyeket megtérített, uagyrészben ugyanazok 
lehetnek, a melyeket Larnpe 2) s utána Bőd P éter3) felsorol, a  ki 
még a XVIII. században is 120-ra teszi a baranyai kálvinista egy
házak számát.

Sztárai baranyai püspökségét adatokkal kimutatni — legaUbb

*) Lanipe: i. 11 1. p. 6til et stqq. Krdekes még a következő részlet is. 
Az ó-egyház hivei leselkedni kezdtek költőnk után, hogy elveszejtsék; m it 
ö megsejtvén, hogy ellenségeit megtréfálja, egy ízben nyers tököt szúrt 
karóra kapuja mellé a kerítésen belül. Az ólálkodók ezt Sztárai kopasz 
fejének vélve, szörnyű dühvei leverték, s csak ekkor vették észre tel- 
sülé-iöket.

■| I. m. 67G et seqq.
3) His/oiia Erei. ltefonn. Kézirat a M. Nemz. Muzeurn könyv

tárában.
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eddigelé — nem lehet; de nagyon természetes, hogy az általa 
reformált és szervezett egyházakban némi felsőbbséget gyakorolt. 
Sem Fejértói1), sem maga Sztárai nem említi ugyan a nSenior* 
czímet, de ez legfölebb csak annyit bizonyít, hogy ezt még akkor 
nem méltóságnak, hanem tisztnek, hivatalnak tekintették. Meg
lehet, hogy Sztárainál a szokásos czím hiányzott csupán, de a 
hatalom bizonyára megvolt s ha nem is választáson, de személyes 
érdemeken alapult.

Sztárai tevékenységének kettős iránya szoros kapcsolatban 
van egymással. Térítői munkásságával egyszerre indul meg s vele 
lépést tart irói munkássága is.

Kétségtelen, hogy az általa szerzett zsoltárok reformátori 
munkássága első éveiben készültek s térítési munkájában hatalmas 
fegyverül szolgáltak. Ezekkel s egyházi tanításaival az egész isteni 
tiszteletet magyar nyelvűvé tette; s fentebb olvastuk, mily nagy 
varázst gyakorolt ez a népre. Egyházi beszédei nem maradtak reánk 
s nem is tudunk rólok semmit, ügy látszik, ő maga sem tartott 
sokat rólok, mert bizonyára nem irodalom számára, nem cicerói 
műgonddal s finom Ízléssel készült szónoki remekek, hanem a 
czélhoz, a hallgatóság szája izéhez s a körülményekhez alkalmazott 
oktató, fejtegető és buzdító beszédek voltak, melyek hihetőleg kellő 
mértékben megfeleltek a czélnak, melyet költőnk velők elérni töre
kedett, de tisztán művészeti szempontból aligha helyezhetők egy 
sorba akár énekei, akár többi költeményeivel.

Azon kérdés kutatása: vájjon kiterjesztette-é költőnk az 
énekszerzést a szláv nyelvekre is? — nem tartozik a magyar 
irodalomtörténet feladatai közé. Lehetetlenség nincs a dologban, 
mert hogy a szláv nyelveket alaposan ismerte, mind felvidéki 
származása, mind a szlávok közt kifejtett térítői munkássága kétség
telenné teszi.

Az énekköltészettől az epikai s innen csakhamar drámai 
münemre tért át, követve a fejlődés természetes menetét. így 
irta 1546-ban Eleázár históriája-t 1549-ben Adtál király-t, 
1550-ben pedig drámairodalmunk legrégibb emlékét, A papok 
házassága czimü drámáját.

Az időtartamot, meddig Baranyában működött, könnyű szer

vi Mise. Tigur. pag. 198.
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rel meghatározhatjuk. Tuknai, helyesebben Tolnai M iklóshoz 
intézett levele 1551 jun. 10-én Laskón kelt; ekkor tehát m ég  i t t  
tartózkodott. Két év múlva pedig Tolnán találkozunk vele *), h ova  
részben korábbi ismeretsége, részben talán egyik társának Eszéki 
(Zigerius) Imrének ajánlása alapján hívták meg.

Toldy a közbeeső két évre teszi Sztárai tanári m űködést a 
gyulai iskolában2) : ellenben Haan Lajos — nem tudom mi a lapon  — 
1554-et említi.8) Minthogy Haan Sztárainak ifjúkori tanulm ányait 
illetőleg is tévedésben van s emez állítását sem támogatja sem m ivel, 
inkább csatlakozom Toldy véleményéhez, mint a mely Skaricza 
Máténak teljesen hitelt érdemlő adatain alapszik.4)

A tanári pályán, mint tudjuk nem először működik ez 
alkalommal; de valószínű, hogy nem kizárólag ezzel, hanem  egy
úttal papi teendőkkel is foglalkozott.

Ez utón könnyen érthetjük azt is, mint került Szegedi K íb 
István, a ki ez időben szintén tanár volt a gyulai iskolában, Sztárai 
mellé Tolnára mintegy segédül s mint nyerte el 1554-ben a laskói 
prédikátorságot s vele együtt a baranyai superintendensi tisztet. *)

De püspöki tisztet viselt ugyanekkor maga Sztárai is, a 
tolnai kerületben. Úgy látszik, itt szintén huzamosb ideig ta r 
tózkodott, mert Athatiasius-A (1557.) utólsó versszakában, sőt 
1559-ben kiadott drámája czímében is Tolnát (Altinium) m ondja 
tartózkodása helyéül; s egyáltalában semmi jel nincs rá, hogy innen 
idő közben elköltözött volna. Már itt- nem oly szembeszökő tevé
kenységet fejt ki, nagy eredményeket nem mutat fel; de azért 
gondolhatjuk, hogy a ki Baranyában oly rendkívüli buzgalmat 
tanúsított, tétlen itt sem maradt. A reformatio még Tolna városában 
sem vergődött teljes diadalra; Skaricza és Pathai Sám uel6) bizony
sága szerint a harcz az ó és új egyház hivei közt még mindig folyt,
8 Sztárainak itt is sok és heves vitája volt a tar papok’kai.

*) Skaricza : i. li.
*) I. li. 46 1.
8) Békésmegye lwjdania. Pest. 1870. 67, és 74. 11.
4) Gyöngyössi B. vélekedése, mely szerint itt nem a békésmegyei, 

hanem a Baranyában fekvő Gyulát kell érteni, — egyenesen azon törekvés
ből származik, hogy költőnkről az unitarismus gyanújának árnyékét is 
elhárítsa. I. li. 88. 1.

6) Skaricza: i. h.
a) L li.
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különösen pedig József bará tta l; mig végre, hihetőleg még Sztárai 
prédikátorsága alatt, a catholicusok teljesen kiszorulté k a városból s 
a  szép nagy templom a reformátusok kizárólagos birtokába ment át.

Ha azonban itt kifejtett munkássága még sem ért el oly ma
gas fokot, minőnek baranyai működése alatt tanúi voltunk, annak 
egyik oka lehetett betegeskedése is, a melyről ekkor készült 
Athanasius-ÁbMi emlékezik.

• Ezer ötszáz ötven és hét esztendőben.
Ez ének két részét a Duna mentében,
Egy nyomorult ember rendelé versekben,
Isten adja neki legyen egészségben,
Hogy munkálkodhassék a harmadik részében*.

A harmadik részt még ez év folyamán megírja s ki is adja 
ugyan, de még folyvást betegeskedik s még mindig nyomorult em
bernek vallja magát. Úgy látszik, nem valami válságos bajban, 
hanem lassú, hosszantartó nyavalyában sinlődik, mely bár gátolja 
munkálkodásában, egészen tehetetlenné még sem teszi.

Lassankint kiépül s írói tevékenysége is megmarad az 
előbbi színvonalon. Mindjárt Athanasius után uj tárgyakat is ragad 
meg. Egy uj drámán dolgozik, mely a Papok házassága-nak pen- 
dantja leend s alig végzi ezt be, Crammerus Thamás Érseknek 
históriáját kezdi versekbe foglalni.

De ez időponton túl ismét homályba kezd veszni pályája. 
Még csak egy-egy pillanatra tűnik fel s egyszerre elvész szemeink 
elől minden nyom nélkül.

ügy látszik, Tolnát 1559 végén odahagyta s Debreczenbe 
költözött. Debreczeni prédikátorsága emlékét — az év meghatáro
zása nélkül — Ember Pál tartotta fenn*) s állítása ellen eddigelé nem 
is támadt kétség. Szinte jól esik tudnunk, hogy a magyar refor
matio e buzgó harczosa elvégre oly nagy kitüntetésben részesül, 
hogy meghívást nyer a fényes és gazdag debreczeni ref. egyház 
szószékére, hol Huszár Gál és Szegedi György voltak elődei s a 
nagy Méliusz volt előbb tiszttársa, nemsokára pedig közvetlen 
utóda. Az érdem jutalma, a reformátori buzgalom megkoszorúzása 
volt e kitüntetés; kétségkívül annak tekintette az egész magyar

x) I. m. pag. 627 & 628.
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ref. egyház is. A buzgó térítő, ki oly híven küzdött a hitújítás ü g y e  
mellett mind az életben, mind az irodalomban, kétségkívül n a g y  
hírnek s tekintélynek örvendett hitsorsosai között. Ennélfogva 
föltehető, hogy a debreczeni prédikátorsággal együtt a superin ten- 
densi tisztet is viselte, bár Ember Pál hallgat róla.

Debreczenben kifejtett működéséről nincsenek adataink, de  
hogy munkás szelleme — legalább az irodalom terén — most sem  
szűnt meg munkálkodni, bizonyítja az, hogy Cranmer Tam ásról 
irt epikai müvét, — a mint erről szóló egyetlen adatunk m ondja,
— 1560-ban fejezte b e .1) Eddigi > adataink szerint ez költőnknek 
utolsó munkája s irodalmunkban eddigelé merőben ism eretlen. 
Annál örvendetesebb tehát, hogy kitűnő tudósunk, Szilády Áron —  
a mint magától értesültem — a British Museum egyetlen példá
nyáról pontosan lemásoltatta s a «Régi magyar költők tárá»-nak 
következő kötetében közre is fogja bocsátani.

Nincs kielégítő adatunk Sztárai debreczeni prédikátorságának 
tartamára sem ; csupán annyit tudunk bizonyosan, hogy 1561 decz. 
13-án egy Debreczenben kelt okmányt Méliusz Péter ir alá m int 
debreczeni püspök.á)

Minthogy ez okmány hitelességéhez a gyanúnak még csak 
árnyéka sem férhet, el kell hinnünk, hogy költőnk már ekkor 
nem volt debreczeni prédikátor és püspök. Fölmerül tehát a kérdés: 
vájjon meghalt-é e rövid időközben vagy csak más egyházba 
költözött át? Az előbbi föltevést költőnk gyanítható öregkora 
tolnai betegeskedése s nyomtalan eltűnése nagyon megerősíti: 
Skaricza Máté tanuságtétele pedig, ki Szegedi életrajzában, melyet 
1568-ban irt, költőnket piac memoriae jelzővel említi, — minden 
kétségen felülálló tény gyanánt tűnteti fel. Természetes tehát, hogy 
íróinknál e föltevés közhitté vált s mélyen meggyökerezett egész 
irodalmunkban. De mélyebben ereszkedve forrásaink vizsgálatába, 
találunk egy pár mellőzött adatot is, melyek e közhitet egyenesen 
megtámadni látszanak.

A Nemz. Múzeum könyvtárában Tóth Ferencz, jelen század 
beli prot. egyháztörténelmi író kéziratai közt egy Michael Starinux 
aláírással ellátott levélre akadtam, mely Pápáról 1570. febr. 7-én

List Franké: Catalogue. Nro 61. Leipzig, 1870. 92 1.
2) E szavakkal: Somogyi Péter pap, püspök. Lásd: Révész Imre : 

Meliusz Peter emlékezete. Debreezen, 1873. 10. 1.
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Sopron város tanácsához intéztetett. A levél irója — pápai prédiká
tor — köszönetét küldi a soproniaknak azért, hogy öt hívták meg 
prédikátorul; 8 ígéri, hogy bár az utak rossz volta miatt tüstént 
nem indulhat, rövid időn meglátogatja hü magyarjait s vagy maga 
fog köztök maradni vagy — beleegyezésükkel — más alkalmas 
egyént fog közéjök rendelni.*)

A kézirat egyszerű hitelesítetlen másolat s nincs rajta meg
nevezve a forrás sem, melyből vétetett. Ezért nem is merészeltem 
hitelt adni neki s figyelmen kívül akartam hagyni, annyival is 
inkább, mert maga e kéziratok gyűjtője is teljesen mellőzi; a 
Pápai ref. szent Ekklézsia históriája-bán 2) sem meri említeni. De

Tóth Ferencz : Egyházi Tár. IV. Darab. A levél merőben isme
retlen lévén, nem tartom feleslegesnek egész terjedelmében közölni.

Gr&tiam et Pacem a Domino Patre per Filium ejus unigenitumr 
eoaeteruum atque con substantialem, verum Deum atque hominem, Domi- 
num uostrum Jesurn Christum, mediatorem nostrum unicum.

Magnurn Divini Amorís testimonium, ejusque vim atque efficaciam 
in vestris Pectoribus residere, Dornini et Patres Honorandi, Fratres in 
Christo Charissími, ex vestris facile cognovi litteris, quí primam atque 
praecipuam muneris vestri curam intelligentes, fraternaque charitate arden- 
tes, populum Christianum vobis subjectum verbo Dei pascere, eidemqne 
Sacramenta a Deo instituta per verőn Pracdicatores pure administrare 
curatis: atque in hoc ipso non solum inclytae nationis vestrae Germanicae, 
séd etiam dispersae nostrae Nationis Hungaricae curam babentes, ad illo- 
rum institutionem me indignum Domini nostri Jesu Christi servulum ex 
istis Confinibus Miserriiiii Regnis nostri evocatis. Ego verő pro vestro erga 
Deum fratresque vestros amorem (sic!), etiam in absentia Principis nostri 
atque invitis omnibus hic me detinere volentibus, paratus essem statim 
vobis obtemperare et ad vos ascendere, vosque videre, nisi me itineris diffi- 
cultas propter equos meos satis maci len tos domi detineret.

Conabor tamen, quam primum íieri poterit, vestris votis satis facéré, 
et vos atque Hungaros meos videre, quibus (si Deo visum fuerit) in annun- 
ciando Dei verbo vei ego inserviaro, vei aliurn aliquem idoneum cam volun- 
tate vestra loco mei illis substituam.

Christus Dominue vos cum vestra republica atque omnibus Chris- 
tianis per totum Orbem dispersis in hoc Novo anno quam felicissime con- 
servet. — Dátum Papae, 7 Februarii Anno Domini 1570. Michael Starinus, 
Pafitor et Concionator ibidem.

Ab extus: Amplissimo Senatui, Magistro Civium, Judici atque Jura- 
tis Civibus Civitatis Soproniensis, Dominis Patribus et Fratribus in Christo 
honorandis et Clarissimis.

8) Komárom, 1808.
Philologiai Közlöny. VII. 7.
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Bauhofernek névtelenül megjelent egyháztörténelme *) ebbeli k é t
ségemet végkép eloszlatta. 0  soproni származású lévén, felhasználta  
e müvéhez szülővárosa levéltárának adatait is s itt egyebek k ö z t 
eme levél eredeti példányát is megtalálta s reá művében h iv a t
kozik is. 2)‘ Ö e szerint saját szemével látta s bizonyára kellő szak 
ismerettel megvizsgálta ez okmányt; — adata tehát teljes h i te lt  
érdemel. De ugyanő még egy lépéssel tovább is vezet bennünket.

Tudja nevezetesen azt is, hogy a levél irója e meghivást —  
nem tudni mi okból — nem fogadta el, tehát megmaradt a p áp a i 
egyház szolgálatában továbbra is. Azonban már 1574 elején, m iko r 
a soproni parochia ismét megüresedett, mintha megbánta v o ln a  
ez elhatározását, maga folyamodott e hivatalért, de — a m in t a  
városi számadások egyik tétele mutatja, — talán mert az e lső  
meghivást nem fogadta el, a soproniak nem őt, hanem B eythe 
Istvánt, a későbbi superintendenst hivták meg. — Itt aztán m eg 
szakad minden nyom.

E hiteleB adatok alapján még 14 évet kellene költőnk földi 
pályafutásához toldanunk, ha ugyan e pápai prédikátort a mi k ö l
tőnkkel egy és ugyanazon személynek nyilatkoztatnék. De épen e 
kérdés az, melyre igennel válaszolni nem merek, mert nem hihetem , 
hogy az a Sztárai Mihály, ki a gyászos emlékű mohácsi csatában 
mint már iskolákat végzett s körülbelől 30 éves férfi vett részt, oly 
viszontagságos múlt után is 1574-ben még folyton folyvást fárad 
hatatlan tevékenységben éljen; nem hihetem, hogy egy 80 év 
körül levő aggastyán, kinek vállaira csak magas életkora is ón súly  - 
lyal nehezedik, aggkorát s ezzel járó gyöngeségeit feledve, kész 
legyen nyugalmas otthonából kimozdulva, idegen körbe, ú jonnan  
alakult egyházba 8 előbbi hivatalánál alacsonyabb tisztségre lépni 
át csak azért, hogy hű magyarjait az Ur igaz tudományával táplálja, 
holott épen ezt miveli Pápán is. — És a mi szinten sokat nyom , 
Skaricza idézett állítása e föltevésnek világosan ellentmond.

Ám higyje Bauhofer, hogy a soproni levéltárban őrzött levél 
irója csakugyan a mi Sztáraink s ennek alapján hadd sorozza ő t a  
a lutheránus egyház tagjai közé, — az elfogulatlan vizsgáló azon 
hitre fog térni, hogy ama levél irója nem maga a mi költönk, 
hanem másik Sztárai Mihály, valószínűleg az ő fia.

') Gexchichte dér evang. Kirche in Ungam. Berlin, 1854.
*) U. a. 119 1.
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Szirmay Antal előadásából tudjuk, hogy költőnk kilépvén a 
szerzetesi rendből, Luther példájára szintén megnősült, nőül vevén 
Bánóczi Istvánnak csinos külsejű özvegyét.*) E házasságnak 
gyümölcse lehetett az a Sztárai Mihály, kit hitbuzgó atyja szintén 
papi pályára nevelt s kit aztán — bizonyára részben atyja érdemei 
után, talán Huszár Gál ajánlására, — a pápai egyház hivott meg 
prédikátorául; s ennek kezétől származhatott a kérdéses levél.

Maga az idősb Sztárai már debreczeni prédikátorsága idejében 
elvénült, elerőtlenedett. De a hitújítás harcza még nem ért véget. 
Az újabb generatio, mely már egészen az újkor szülötte volt, örök
ségül vette át e harczot az apáktól s folytatta fokozott erővel, 
szívós kitartással. Csuda-é tehát, ha e forrongásban az egyes 
elvéBz ? Mihelyt kidől a küzdők sorából, elenyészik minden nyom a; 
a  fegyvereket, melyek lehanyatló kezéből kihullottak, más friss 
erejű karok ragadják fel s a hézagot, melyet kidőlte okoz, már a 
következő pillanatban befolyja az emberáradat. Az egyén elvesz, 
csak tetteinek emléke marad fenn.

Ez volt sorsa Sztárainak is. Míg munkál, küzd és diadalmas
kodik, teljes világításban látjuk nemes alakját; mihelyt visszavonul, 
leszorul a cselekvés teréről, lassankint feledésbe merül, élő halottá 
válik, mintegy bizonyságául annak, hogy csak addig élünk, a 
meddig munkálkodni meg nem szűnünk.

(Vége következik.) Nagy S ándor.

Hylas.

(Propert. I, 20.)

Baráti tanácsom vedd Gallnsom észbe 
S őrizd meg örökké a szívedbe vésve:
• Oktalan szerelmes sorsát maga rontja,* 
Az Argóhajósok esete is mondja.
Tégedet is lángra egy Hylas gyulasztotfc, 
A régi Hylasnak szép mássa, szakasztott. 
Sajkád’ ha röpíti umber folyam árja, 
Testedet Anio hulláma ha járja ;

x) I. m. Pag. 59. V. ö. S zom ba th i: i. m. pag. 12.
52*
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