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Jttf£ Szekértőéi Név nelML 

X^'ÁBRÍS az vNágy Hadi Vezér Jaj! meg-hala 
Ü- Kit Erdély; mint Kiatset ugy néz *st bettsül vala* 
3STagy volt ez! Urához volt igaz hivséggel* 

Volt ez Bazához-is példás SziveCséggel; 
S*'kr %4?|yí Ifjak.'-Hadi Tiíkt.^é^cl^t _ 

Általa tóyethett^ks és előmentetek . _ . . 
Jíagy volt ez á* Hadban, bátor és vigyázó, 
, Jíágy volt a' Tanátsbán 5s mindent jói meg-rá&ő-* 
Nagy volt! 'Jól tudta, bögy Haza oltalmára 
' Való ai 'Hadi JSép.i és nem. árt almára; 

Azért Hivatalát * a* meddig követte * 
, Hadak, *k -Háfa^vát mindig egyben vette. 

Hagy'volt!. Szolgalatban íllö keménységű •• 
Volt* -de azon-kivűi nyájjas Szelídségö. . . * , -"*; 

JSagy volt! mert ártani nem .kívánt Senkinek' 
: _ Örült .Ségittséggél há .lett y alakinak. ".' . 
Maájy vgltí mert máfokat örömeit 'oktatott f 
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'S V végre azokkal órákat mulatott, ( *} 
Nagy volt! jól esmérte Széleink állását , 

*S tudta még-gétőlai. TörSk mozdulását 
lv.nt^ Jjhn után Jneki köSzonhettyük 

Hogy ezen sriord Telet Honnyunkban tölthettyük. 
Ez Nagy Vezértől lett meg-fófztattatásunk, 

Miatt minden-félot van nagy busulásunk. 
Bús a* Vitézlő í ép , Vezérét íirattya 

Sir az Hazafié /Sz ívé t Büfzaggattya, 
A* Fellegek Télnek létét el-felejtik, • 

Könyvezvéu hó hellyett, viz-tseppéket ejtik * 
Az hallatlan nagy hó viz-árrá változik, 

ü g y tettzik halálán az-is íiránkozik. 
Sir minden Rend * Múzsám te-is öt3 íi'rafsad» 

Gyáfzofc Koporsóját könyveddel áSztafsad. \ 
^irv^ kisérjfed-:el Temető-heliyéig, 

'S mondd ott, nyugodj itten •KriJius;.A]ötéi&,:":^ 
JJgySzersmind az Égre emeld-fel kezedet, 

*S buzgó Szivei azon kérjed J/lenedet 
Hogy ez Vezér hellyett egy máfl ollyat adjon. 

Kihez Hazánk Szive éppen #gy ragadjon. 
Hazánknak ki légyen, meg-6italmazój& 

*S épitöje inkább, mint Sem megrontója. 
Ki az Hadi-népet bőltsen Vezérelje , • 

*S Ellenségünk földén Záfzlóját emelje, 
Nekai 

<*) Minekutánna a& Hadi Nép t ek lo hellyére bé-
Szállott, az rneg-hólt minden eílve hat óra után 
az Szebenben lévő vagy ott meg-fordult főbb 
főbb Hadi Tifzteket magihoz gyűjti vala , és 
azokkal az Hadi állapotok és egyéb Tudomá
nyokbéli dolgok iránt baráttságos beEzélget&ek 
közt tölti vaia az időt. 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár jelzet: B051/138 



JSékai i; X SzerenUi NAGF' ISTVÜN Ur9 haldián 
tűnődik egy jé Barátja ff„ A. 

Mit kerefefz? Oh Hatói! a* Nagy* Udvarában, 
Mit kereSzSz, egy Tudós' tanuló-házában? -4 
A' mikre ö reménjt fuj tot t aVH&záfcaa 9 
Holl kerefsük majd*fel temető Sirj4^an? 

A* fáradhatatlan kezet meg-kÖtötted;. 
Serény ujja közül a' tollat ki*vetted 1 
Még élte* közepét érni Sem engedted». 
£gre méltó Szivét már földbe temetted, *-* 

De mft-is kerefei bús Kurír!.én nálam ? 
Vajha hired, költött íűr volna, vagy^álomi 
Ugy tetfzik engenws refzkettet halálom. 
Hogy Barátim* Számát tsorbűlni találom. ~» 

Boldog.egygy ugyüség, *s nem mefe, mely régen. ? 
Meg-lesvéu a* madár* repüléft az égen * 
%axat épített egy kis jelenségen * .. .; 
És SokSzör:vala-is, nyert a' keménységen; 

Hogy ne lettek volna jó jövendölések? 
Azok az eleven - madár-repüléSek ? 
Holott a'holt tóllban-is vágynak,érzéSek? 
*& az érzéketlenben igaz jelentéSek. 

Vagy talárn az igaz barátok* hűsége 
Olly nagy, és annyira terjed srpSsége; 
Hogy, ha ez, amahqz voiifzó lángal ége> 
MeSzSze földekse-is van érzékenysége. , 

Én ez eSztendönek mindjárt kezdetében , 
FeMrám Barátim* neveit rendében: 
A* kekkel éltemnek múlt eSztendejében 
Múzsám levelezni Szokott jó kedvében* 

. . , • • -; F a . •- Eh 
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JElmém majd minden Név után kételkedett 9 — 
Tán emlékezetem változáft Szenvedett: 
Érzéketlen tollam elhagyott Tégedet, 
5S tsak-nem el-íelejtém jó Nagjrmn ! Nevedet 

Fel-irám leg*utól még-is Szégyenemre-;-
?S mikor tegnap-elött ebbeli vétkemre 
Emlékezem -r- nagyobb keferüségemre 
A'Kurír•, egy Könyvet gördite Szememre. — 

Meg-hólf hát! '-+ és leg-jobb korban véget e r e , 
'S én nem borúlliaték hidegítlt teStére* 
Jxem — de oh el megyek fel-keresésére, 
5S ezt mondom: Sírjának állyán a' Széllérer 

Nyugodjál Barátom ! már eleget tettél , 
A' mivel egy tsendes nyűgváfl érdemlettél; 
Az emberi Szívnek példája lehettél, 
Hogy minden, és Te-is munkára Születtél* 

í j l , és minden, kinek; igy buzog, a* v é r e , 
A* Baráti hűség' koltsönözésére, 
H a Soha Sem néz-is Koporsó kövére , 
Jól fog emlékezni Szerentsi nevére* 

JQoktor Gy**- S * t Úrhoz a* T. Szerentsi Nagy* 
IJiván, Ut. hnldliról irta. -íí. S* 

| Et quocunque modo fugiafque ferasquc laboréra* 
Soi ruit itnerea —* "rr "— T "*. 
^ »-. —• Salve ©ternutn maximé Fallá f 
Aeternumque vaté . -~ «•- -~ *•* —* 

Virgilü Aeneid* 
H a töllem kerdénded, hogy moft miért irok*; 

És az, irás közben mi okra nézt Brok: 
A9 napot kívánod, hogy Néked mutaSsara * 
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A', mely el-enyéfzik Szaparári vagy laSsan. (£) 
A' Kurír meg-yitte MSzem. immár a' hirt 

Mellyet, olly nehéz volt, hogy Q«is alig bírt. 
Mert otet-is az a5 hír int éress - á l ta , 

Mellyet füleinkbe Szomorán kiálta. 
Meg-hók tudni-illik a' mi, Nagy barátunk, 

A' kit ez életben többé már nem látunk. 
Délre jött yala : f e | , (#.) de homályba borult 

Ez a5 yólt Szereatsés N a p , mivelhogy el-mult* 
Reménységünk ellen hamar le-ízalada 

Az égről, 's a* halál horgára akada* 
Ezt minden, de kiyált én nagyon Sajnálom, 

Mert hív barátomtól véletlen megválom.1 

De hát kedves Párja mennyire Sajnálja! 
Kivel 3 tsak efztendo, hogy a' jót próbálja. 

Mert efztendo előtt a5 lakadahnára , 
" írtam vala Verfet 9 's moft a' halálára. 

Ezért én magam-is Szinte meg-utálom ' 
Az életet, mert, a' mint lá tom, tsak álom* 

Ma lakadalmaztink, és holnap, meg-halunk, 
A* fzerentse után Sokfzor nagy kárt vallunk,; 

Mivel nem állandó , hanem mindég forog , * 
Ha ma Szeret, holnap ellenníinkre mörogc 

Szerentsi Nagy Ifivdn barátunk példája 
f u t a t j a , hogy nagyon változ a>' kotzkája, 

•Sze-

" " " " " ' " — I •• I 1 .111- • •„ „1 „nini. i„ t l « W l l J i j i 11 -<»nii" M •»• 1 1 

, t{bn) Trijiitiae. caufam Ji quis cognofcere vflit OJim» 
di Jblern pojiulat ille Jibi. Ovid. 

(<v) síz az^ fag-eröfiebb es ktizdp id&jVben Jtált-meg 



Szegény Nagy! mig éle nagy terhel hordozá, 
A* melly fzerents-étlen halálát okoza. 

Mint a* fáklya másnak mind addig Szolgála * 
Mig ötét el-vivé váratlan háláké* 

Bögy másnak Szolgáljon , ö el-em<ífzti5dék t 

*S leg-jobb erejében firbe temetodék. 
l&csék rflces&nk, (<?.) többé fgjUfem ülhet,* 

Meg-fagyott a* vejre, mély már tiem kerülhet 
Cédrusnak írt*m vélt aViftúlt; eSztendőben, 

Melly felnevekedett £;I?ib4n erdőben. 
De hogy iliyen hamar ei-döl nem reméaltem, 

Ládd! rajta történek, a* mitől én feltem. 
Másnak tsatoroájá, Selyme, és lámpáSsa 

Volt , és maga, mint a' Szántó-vas fcl-váfa. (*?.} <• 
Búzás Judkh Aízhony ízép Nagf Czedms fáját •" 

El-veSzté ö benne leg-tiSztább bubáját, 
Kern reméníhft immár oliy kjBvér aratáft* 
- Milíyen tavaly va ia , hanem ts'a'k jajgatáíi '•"--*•-

Tsak ugy van , há Széí fú, a' nagy fa meg-nem'áll.f 

Lre-döl; de meg-marad az elrepedt nád-Szál. 
, "-- . • • • " • • • • •• ' • ' • • - É n 

(d.) Az Alces nevű állatról az iratik, hogy mikor 
alfzik-is, fenn-áll, valamely fához támq/zkodva 9 
és ha egyjkér le-efik, Joha Jel-nem kelhet. Cor~ 
rüet nimquam refurgeú 

(e*) ffafonlittatii i; Tsatornához, mert é* másnak 
vifzi á* vizet * és magának femmit nem hágya 
2. Selyemhez, mivel a* felyem-bogár mdfoknak 

félymet, magának koporsót fzö\ 3 . JLámpáshoz 
vagy gyertyához, mely májoknak világol, és ma-

.•; g&élremefzipdifci.-. .4. Szánió-yas/toz , mely al fok 
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j£a valéfc beteges, d az égéSséges, . ^ 

• Ládd ! az /egépsjég-is mits.oda kétséges,. 

Minden el-múl, Szabad ugyan jót reménlni, 

De azt nem tudhatjuk, meddig fogunk éiuL 

Egy Szóval Nagy-;_ nieg-jióli $ mi érte firhatunk ,-
5S a* Siráfon kiyüi ekkéot-is fzolihatunk: 

Ez a* por Nagy Czedrusvalá -egy időben;, 
Ki-gondolta, hogy pcrlefzen jövendőben? 

Ez a' kevés hamu tüz vala , (f.) de óh jaj 
Mivé le t t ! a' mi Szép Czedrus v&la tavaly* 

Soknak kis gyertyáját fáklyája gyújtotta, 
Ötét a* forróság (g.) magát kioltotta. ' "~ 

Az a z , innen tollúnk az égre vezette, 
Mert a* tűznek, éppen az. a.* terméSzete. (A.> 

De nem hagyott nálunk hafzoataiaaságot 
Mint a' Páva , hanem nagy, yilágofságot. {i.) • 

Kik meg-Szognorodiunk az 5 halálában* 
Éz* 

(Jí) A* hamuról ezt mondják a9 Deákok: <^>ö/f f 
fed ignisfuit; moji hainu^ de tüz vált va laka. 

(-£"•) Forró nyavalyában {in acuta mórba) hoit^meg^ 
á* mint hallottam. 

(A.) A9 tüz természete-fzerint fel-felé igyekf&iL 
Fiammá nunquum deorjum* 

( i.) A* Páváról é mondatik; Fanum pofi habét or-
bem; a*'fénye&*bo$árn*kpedig JényefUge van%ct 

fétéiben. 
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Ezzel vlgafztaljuk magunk' átaljában: 

Hogy jobb élet léSzen e' Czedrus porából* 

*S meg-ujj*ul Phcsnixunk' valaha- hamvából. 

Hogy ne-tudjuk ki vol t , ugy ki nem óltatik* 

Rothadás után-is világofittatik. (£.) 

Ugy hogy ki éltében velünk" ékeSen Szólt, • , 

Ezután-is fáklya kfzen, ámbár meg-hólt. (L ) • 

Mint a9 nap íeJialadt^ de tsak ábrázattya* 

Fényével Egünket világúfittáttya.. 

Meg-vi'rágzik még ez az Áron veSzSzejé', 

Fel-Serken barátunk el-íankadt ereje* . 
?S ismét edgyütt leízünk * de addig nyugalmát 

Kivánnyukj 3s áztafsuk könyvükkel Sír-halmát* 

Te pedig meg-botsáss Levelem motskáről, -̂  •. 
Mert kőnyyezvé írám a9 Nagy haláláról; •( m-«) 

(i.y*Mint a*fa? ha meg-rothad-is rilágoskodit. ' 
(/,) JÍ9 Lucida nevű madárról azt mondják, hogy 

nappal énekelj és éjtfzaka világoskodik. 
{m.) Littera fuffúfas quod habét maculofa lituras $ 

Lmfit opus lacrymis ipfe PoBtaJuunu 
9 • Ovid. Irift. 
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