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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.
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Bár merre kelsz szélén a gigászi partnak,
Kies kanyargási akárhova csalnak :
Őrizd kapzsi sellők rabló seregétül,
— Itália sincsen ily szeretők nélkül, —
Nehogy mássz zord szirtet s jégfedte hegyormot, 
Uttalan partokon ne kelljen bolyongnod,
Mint idegen parton Herkulesnek kellett 
Búját panaszolni szilaj habok mellett.
Mondják, hogy az Argó, révéből kiszállva 
Indúlt a Phasiahoz, nagy-messzi utára. 
Túlhaladva immár tengerén Hellének,
Sziklád Mysiában kikötőt leiének.
Békés* földre lépve a hősök csoportja,
Pihenőnek össze puha lombot horda.
De messzire bolygott a Herkules társa,
Hogy akadjon vízre, enyhitő forrásra.
Boreas két fia de nyomba' követte,
Kalais meg Zetes, szárnyalva felette. 
Csók-rablani rája lebegve lecsaptak,
Fordulva, kerülve hő caókokat adtak, 
ő  bújta verdeső szárnyaikat küzdve,
A légi rablókat egy gallyal elűzte.
Boreas két fia végre meghátrála
És ment Hylas, ment hajh! a sellök javára.
A szikla-csúcs alól egy forrás ott fakadt,
És sellŐk tanyáztak vígan a víz alatt. ,
Senkitől nem ápolt gyümölcstermő fáknak 
Megrakott ágai föléje hajlának.
Körötte a rétet csermelye öntözte,
Fehér liliom rajt’, piros pipacs közte.
Rózsás gyermekújjal ő ezeket tépte,
Hisz’ nem komoly dolog, virág járt eszébe’. 
Egyszer oda hajlott a kedves hab felé,
A hízelgő képet tűnődve nézdelé ;
Végre vizet merni korsót ereszte le,
S vállal neki dőlve már húzná fölfele,
De báján felnyúltak a vizi leányok,
Bámúlva szakíták félbe szokott tánczok’. 
Leránták magukhoz a könnyű habokba; 
Hylasnak végszava társát kiáltotta.
Herkules messziről ad rá ezer választ:
Csak a parti szellő visszhangozza már azt. 
Intelek hát Gallus, jól őrizd szerelmed, 
Gyönyörű Hylasod’ nymphákhoz ne engedd.

D r . CSKNGERI JÁNOS.

FORDITÁHOK.
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