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áf félben mamit Efzkdznek folytatáfa^ melly fzerént egy 
jó Törvény-könyvre fzert lehet tennn 

Egy más Mfotska-is }8tt-kí Bétsben ezen neve
zet alatt: Miért nem fzeretteúk Jósef Tsdfzdr 
a maga Népétol]*) Elsőben elS-frámlálja Jósef* 

nek bölts atyai Rendeléfelt \ azután okát-mondja $ 
miért nem fzeretifc; azért t. L hogy Reformátor, is 

• utoljára ki-jelenti , hogy' mit •• • kíván'' a" Népnek' ne
meién gondolkodó- Réfze , hogy Jóséi közonfégefen 
tnindentktSl fierettétú'ék. ' Ez az 57-dik oldalon a* 
Nép9 nemefebb .Réfzének' kfvánfága: „A' ' Népnek 
^ nemes Réfze, nem bátorkodik ugyan mondani, de 
„ kívánja, hogy Jósef Tsáfzár az Ítélet-hozáfokban 
„ ne igen hirtelenkednék:, mert az által könnyen 
n-.fok Famíliák bóldogtalanfágra Juthatnak,,. &ztÁ$ 
w kívánja$ hogy az 6 azon való fáradhatatlan buz
it g^fága , hogy minden Jónak gyümoltseit 'meg4ájja^ 
„ m?gát as Jót virágjában el-tie fojtaná./.Mferoi* 

h , .,*. tne-
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&) Ezea munkftsíca, mcllyv&lőb&m n&gj Fot sntítat f most 
'magyar k'öixtösbc' •Ittfs&utvéa. §' YiM%pfktyv% tí&-.m**- ,,. 
.•ayanU-i«» - • , , . . ' > .'" . 
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^ mcziteknfégeket okozott a9 t'ökélletes meg-érésre nem 
„ jutott T* örvény'-könyv? És a9 külső Orfzágitknak fze~ 
5> rneikr elö.tt ujjya melly igtn nagy méllyfégbe estünk mi 
% ezdltal?-™> így fzóllanak most minden emberi inéi* 
tófágát áltajma^ó egyeneís itéletS Törvény -tádók. 
És minthogy az emberi bóldogfág a* jó Tör
vény * könyvtől és annak hellyes ki-feólgáltaíáfától 
függ ^ Hlyen efzkőzt qlvafunk egy Bétsi közonfé-
ges tudós Levélben egy kőzönféges jó Törvény-* 
l^yXflek nyeréfére. 

„Mind. azokban azOrfzágokbanja'hola^józaö 
okofságnak fúgárai az ártalmas bal vélek edéfeknejs 
és tévely|éfeknek mélyféges fetéttségén áttal-faathi 
kezdenek,, mái nagpn mind tsak azIg^fsignak íefoi> 
jmáJéfában foglalatosfcQdnak, mint a* melly leg-inkább 
fz.ükölikddik Rtformaüo^ nélkül* Ezen foglalatofság ép
pen. P.llyan ditséretes, a* minemű ízükféges; és előt
tem a?: egy meg-fejthetetlen Mefe, hogy Párt-ütés 
n|lkül.mi módpn engedelmeskedhetett az ember mind 
eddigazoknak? az embertelen és. oktalan .Törvények-
aek^a* melly^ket majd, minden Orfeágnak Törvény* 
kBojyéhm: olvafüR^íc 

„ ígafs%! Qfuftfa) igenízépe*i hangzó fzó, a* 
melly olíjr- fok ezerfzerés majd minden nap azaja-
feoteoft- zengedez > még~is eddig fenki magát arra nen* 
vette, hogy eaen fzénak értelmét józanon* meg-foijf 
toljam 

„Az ember tsak egyetlen egy virtusra alkalma-
fos, és éz Ttirvényefíégmk (Gerecbtigkeit) neveztetik, 
paelly minden más rendes Virtufokat magában fogkd. 
Az emberek, a* Tor-vény cjséget az Igafsdggal öfzve-za-
vajctály pedig mipd a* fcettS űgy megrvagyon egy 
mástól külomboztetve, mint az ok a' következéstől 
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„A* Tíkrügwyefség azoknak a* k-Stdefségdkiwtt bér 
telyéfitéfe, a' mellyekkel én magamnök és 'minden 
rajtam kivui való dolgoknak Jkotdcs. vagyok, úgy hogy 
ar vallás., erköltsifeg, és minden valamit mi Virtusnak 
iievezünk , femmi fem egyébb, hanem Törvényeífég. E-
zen Törvényeffég á* méfo íerpenyo^V minden ember "be* 
tsének, ügy hogy az a* leg-jobb és betsuleteíebb ember 
á* ki leg-törvenyeíebb» 

„ Az Igafság az a' Törvényesícg, a* melly min? 
ket 3 mint Polgárokat kötelez* Ezen ígafiág azokat a* 
kötelességeket ízabja élőnkbe , a' mellyeket, mint Pol* 
gárok tartozunk b'é-tolténi, melly magában foglalja azo* 
kat a* kénízerito efeközöket-is, á' mellyek ezen kötc* \ 
lesíegeknek bé^télyesifésére keríízeritenék. bennünket* 

3Í Ezen hcllyes meg -határozásból léíznek az igaz 
Törvény-adáfiiak Jkct kiváltk^fipeii való fundamentumai, 
tudni illik: 

!•) A* földnek Tejedelme tsák oüyan Torvényéket 
adhat, a' mellyek a'kozönféges Jónak fenn-tartáfára és 
elÖ-mozdítáíara d-múlhatatlanúl ízükíegeíek. 

a*) Minden polgári Törvény után nyiivánlagofoí* 
meg keli határoztatni a' jutalomnak és büntetésnek, meU 
lyct á Polgár a* Törvénynek meg-tartáö vagy által4iá« 
gáía után várhat magára* 

„ Rezébe veheti akárki a' legjobb T8rvény-kony» 
v«-is, abban való ^meg-gyözettetéfere, hogy majd minden 
Orízágokban a* 'Törvényeknek adáíaban ezen két fun* 
damentomra telyeíséggel nem vigyáztanak. De mi itt 
nem akarjuk a' már ügy-is közönségeién tudva iév5 hi-
bájit a Törvény-adásnak ujjra elÓ-hozni; hanem inkább 

h a cfz-
Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár jelzet: H1144 tt 



Í t 6 m=s^S^sss=st 

dzközt és ötat akarunk mutatni, a* melly fzerént íeg* 
jobban leherne ezen hibán íegiteni# E* végre itt fsak 
az én gondolataimat akarom efinéreteíTé tenni, 

3, Lehetetlen addig tökélletes Törvény - könyvet ir-
ni * mig az emberek azon fundamentomi igaftágokban. 
egyet nem értenek, a' mellyek tulajdonképpen minden 
Törvényeknek Kútfejei, és els5 fundamentomai a' pol
gári Törvény-adásnak, Ezen végre, minden erre termete 
embereknek meg-kcllene hagyni, hogy a* TÖrvény-adáfr 
jiak els'o fundamentomait ki-keresnék. 

n Ezen emberek ötön légyenek, és zt egyik ól-
lyan légyen, a' ki az Örízágnak FÖ - Törvén y - fzékén 
fok efztendeig különös ditsérettel viselte a' Birói hivatalt, 
eV ezen póltzra a' Törvény . fzéknek leg - alfó helyéről 
gráditsonként hágott-feL A' máfodik ollyan, a' ki az 
alfóbb Törvény-izéken valófágos Birói fzólgálatot viseL 
A* harmadik ollyan, a* ki az Örízágnak többnyire majd 
minden Törvény - ízékjein a* Prókátorságot közönséges 
hellybe-hagyáfsal folytatta. A' negyedik ollyan, a' ki 
mint Törvényeknek közönséges Tanítója magát külö
nösön ki mutatta, és utoljára a' hatodik ollyan légyen^ 
a* ki a* Tudósoknak közönféges Ítéletek ízerént, igen 
fundamenromos Philofophusnak és meg-világoíittatott em
berek* barátjának nézettetik. 

„ Ezen embereket, minden más foglalatofságaiktó! 
menttekké kell tenni, és az o ízokott jövedelmeket, mig 
ezen a* munkán dolgoznak, meg - kell kettőztetni, ne 
hogy az Orfzágoknak és Fejedelmeknek' fzokáfok fze
rént a' magok Javaknak hátra tételével kénfzeritteflének 
a* Közönfégnek Jávára dolgozni. 

n Min-
Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár jelzet: H1144 tt 



^ Mindenik Idilon dolgozzék j.. isupin tsak a* 
maga tetfzéfe és tudománya fzerént adja-elő a' Tör* 
vény-adásnak f3-fundarnentomait« 

„ Ezen embereknek nem kell erre a* munkára 
több időt hat hónapnál engedni* 

„ Mikor munkáikkal kéfzen vágynak % az Or« 
fzágnak minden Torvény-fzékeiröl két két Députátu* 
fok gyiiljenek-öfzve az Igafság- Vréfefsémk Elöl-üléfe 
alatt, hogy az elsőbbeknek íráfaikat raeg-visgálják,éi 
ezeknek külombkiilömb-féle Feltételeikből hat He
tek alatt egy Egéfzet kéfzittsenek* 

,, Ha ez a* tmmka~is kéfzen fagyon, ezen Egé
fzet nyomtatásban közre kell botsátaní 3 és afinafe 
300. aranyat ígérni, a* ki ezen fundaroentomi Fel
tételeket legjobban meg-tzáfolja, annaE, a* ki e'hez 
leg-kozelebb jár 150. aranyat, a' harmadiknak pedig 
100. aranyat kell jutalomul feltenni ., hogy e* i%&> 
rént a' nagy Tálentorau Férjfiaknak légyen öfztönöfc 
ezen munkának illendő raeg-visgáláfára. . 

„ Af nyomtatott munkának az ez ellen bé-kűlde* 
letett meg-tzáfoláfokkal való egybe-vetésének kdvet* 
Jseztetéfe légyen az a' ftnór-raérték %. a' melly fzerént 
kelljen a* Törvény-könyvet fzerkeztetnia 

r „Ezen mondott utak és mödok fzerént való el. 
kéfzitéfét és fzerkeztetéfét ezen Törvény-könyvnek 
tsak egy emberre kell bizni; de ollyanr^, kí a* 
Népnek közönféges fzava fzeréntV Neinzat' nyelvé* 
ben igen tifzta és érthető írónak tartattatik* j Ezen 
embernek nem fzíikfég fem nagy Tönrény.tudónakf 
fem Philofóphusnak leani, egyedül tsak tífztaésért* 
• \ H 3 hetö 
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'* ietö* Mf méi]&t Üwitiök én o fölei; Ezen munká-
$&ky a? mellytfe én cISfé egy gsfödag jutaimát téfzek* 
fel5 leg.fcljcbb egy,«f2teHdGre kéfizen- keltene leim% 
és az írónak több időt nem kellene engedni* 

„Ha ez-is meg-váií, jföt a munkát &Lelső g. Sze-
spéjly éknek a' meg-visgálásra által kell adni, és né-
Iciek 2f hónapi kéz időt engedni. Mindenik külön 
ilílötf a* maga értelmét adja róla, mellyet av fenn
említett Deputatüsokna^ a* munkával együtt általkeli 
nyújtani, kik a* voksnak tőbbfége áJtaí meg-határoz~ 
z2k 3 mi légyén tulajdonképpen a* Törvény. 

„ A z ezen meg-itélésbSI fzármazütt munka ujra 
nyomtatásban közre botsáttaffék, és annak, a' ki az 
ellen lég többet *s íeg-jobbat fog mondani, két an* 
öyi jutálipat kell ígérni, mint az éls&nék* 

„Á* leg-utólsó következeiét ezen* munkának, mint 
egf változhatatlan Törvény-könyvet, minden ujj Jó
tállóknak meg-tíltáfával, világofságra kell botsátamV 

„Moft nem tartora fzükfégesnek, ezen Jovallás-
tél hofzfzafabban fzóllatii, minthogy a'mit ifrondtattff 
mind világos,- és mindenik tzikkely magában fög^ 
Taljá a' bizonyító éröfséget, a' mellyet ki ki által 
láthat j ha lég-alább" két józan érzékenyfége vagyon-
is, mellyeknek nem fzükfég azt meg-mutatni, a' mi 
magában világos* 

„Én többnyire mindén Európai Orfzágokat bé* 
jártára', Aufiridbzn^ Bavaridban, Saxoniáhán , Pruffii-
ban , és néhány birodalómbéli Vároíbkban nagy ügye
ket folytattam, ifjúfágomban Törvény, tudó, a*Tör
vényeknek barátja és Bíró vóltacös és ezért értefe 

ezen 
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« e n Tudományhoz; arról meg-vkgyok gyo^cttetve, hog^ 
á* fold' fzínén femmi törvénytelenét* nem lehct^ mint* 
a* mit mi Igafs ágnak mondunk; meg-tudom bizonyítani, 
Ibogy minden "^ejedelemeknek fo * kotele&égek légyen, 
hegy az Igafft (fiiak meg - jobbitáfát fé-Fogialatofiágokki 
tegyek, ha á' magok léceleknek f Ö~tzélját eltakarják ér-
síi ? és haláloknak óráján nem egy ollyan fzám - adáíra 
akarnak vonat tárni , a' hol magokat femmikeppeii ineg-
nem. menthetik és igazithatják t de égyízersmínd arról-Ss 
meg-vagyok, gyozettetve ^ hogy ha az Igafságnak meg* 
jobbitáfához nem úgy kezdenek, a* mint én itt jovaíoi-
tam, folra arra a* tökélletcfségre nem mennek, a' -melly-
re az emberi er'o nem tsak elégséges, hanem e* mellett 
köteles-is^ -
• J » — " • , • — • ' • ' • ' • ' • • " ' ' • I I ' M I • • * • ii, i ,mll—,inii,i>,uii I M I I U . H W , * . u* ••! il Dilin i „ i l A á i n i n i l ^ 

Lady Johanna Gray Hijtóriája* 
lÁ'DX JOHANNA GRAY Vl-dik EöváRDNAK. uraikódl-

ía alatt a* fzereretre leg méltóbb Aízízony volt Angliád 
ban. Nagy volt az o Lelke a' Talentumokra >" de még 
fokkal nagyobb a* Virtufokra nézve. Az ö fzép elme* 
je tündöklött minden mefterféges varráfaiból és fzép írá-
íaiból. Egy-néhány mu fikálá ízerízámokon tudóíbn ját-
fzodozott9 és az 3 fzavának fzerettcto édeífége az egy-
gyez'o hangoknak különös kedyeíTéget ofztogattftt* Az 
Angliai Nyelvet tökélletes ékeícn-ízolláflal befzéliétte' é$ 
írta; a* Frantzia, Oiofz; Deák és Görög nyeleket miiv 
den akadály nélkül értette* Az £ Szüléi Gray Henrik 

.Dorféti Márquh3 és Lady Ftancifia Brándonf Károlynak 
a* Suffolki Hertzegnek nagyobbik Leánya 3 mind azon 
ízórgalmatoíFággai nevelték ötet, mely gyakorta egy ter-
méízeti keménységhez hasonló vók« Maga az o Attya* 
is a9 Tudományokban nagy forgáfú és % Tudóíbknak 

h 4 ígeá 
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Igen nagy Baráttya volt,, j \ m a két udijrari Papok Hifrw, T x 

d/«f és Aylmir, kik valóban nagy Férjfijak voltának,.lét> 
fenek Tankol Lddy Jobdnndmk az ö {gyermekségében, 
és az Ö fzüntelen-való táríalkodóú Minden dolgokat igeji 
nagy febeíTéggel meg-fogotr5 és azokatiaz o értt iték-

„ fével 5 kik a' magok alkalmatos voltok miatt azt íem-
mire ícm betsullék , a* mit máfok renikivál - valónak 
tartanak 5 báműláíra ragadta. Ezen, felséges-.ajándék ok 
mellett ollyan tsendes, alázatos és emberséges volt, hogy 
© a* Tudományokhoz yalo fzeretetet nem ugy nézte -, . 
snínt az' emberi kevélységnek tápláló eledelét-; hanem 
snint aVbóldogfágnak kűt-fejét, és az q Szüléinek gya-
korta-vató gyalázáfbk titán, kettős Örömmel fictett-vifz-
íza az o Tanítóinak oktatáíbkra* Az o Attya.az i$$ir 
Mk .Efzt.lSujffblki Hertzegnek válaíztatott, és ugyan azon 
2iapon Gróf Wdrvick Eduárdnak hatalmas és kedves Híre 
Northumherlándi Hertzegnek neveztetett. EzelV fel • ma* 
gafztaltatás, fzíveikbol az S elébbeni nagyra-vágyáJfbknak 
tüzét ki-ókotta, és a* baráttfág, avagy tsak addig állan
dó és bomolfaatatlan vóít közöttok,inig az 8 Lelkeket 
'a*-"magok haíznoknak kereíefe, és a* dkso^égnek ízomjű-
hozál^ tgf be ^ ^ tartotta vaia. Mind a* két Hertzég 
azt a* Nagyságot éri;e-el, a'melyet tsak valaha kívánhat* 
tak# De a*' Jövendőnek előre v\ló ...el-látáfi ottan ottaa 
tneg-reízkertette okezp és az o Lelkeknek nyifgodálma 
hafonió volt-azon néhány fzeinpiliantatnyi tsendefféghez* 
melly egy nehéz menydörgos időt meg-eloz* Eduárd* 
nak egéffége fzuntelen gyengébb gyengébb kezdet fen-

. nij és o utánna af Királyi i izékbe való Következésnek 
meg-vákoztatáfa vaía az az egyédűl való eízköz, melly 
az Ó halála után a* két Hertzeget minden fzélvefzek el* 
len bátorfágba helyheztethetné* A* Northumhetldndi "Hcr*. 
tzQg azért: ezen ízándékát végre kívánta ,hajtan% és a*'inat* 
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ga negyedik fiijának Lord GuiHfwt DuíUymk Lady Jo
hannát el-jegy Jetté. Noha külömben tduird igen fzük 
markű forálypólt; mégis ezen házaífágban rendkívül 
való volt az '©j királyiböv-lcezűfége* A? Kéz-nép ugyan 
a* Northumbsridndi Hertzegnek rendkívül-való nagyságát 
fányarogva és vállain kerefztüi - vetett fzemekkei nézte/ 
valaj nem kevésbé tsudálta mindazáltal azt az ártatlan-
ságot és fzépséget, a9 mely Lord GuiUfoftbm és az © 
Jegyefében magát mutogatta vala. Az a1 pompa, a* 
mellyel nieg-innepeltetett a* Lakadalom, legutolsó öröm 
vóit Edüárdmk üdvarában. Azután kevés napokkal 
tigy ei-crotelenedett, hogy a' Nortbumberlándi Hertzeg
nek a' maga nagy fei-térelét véghez vinni, ás a' KiráJyt 
arra kellett hajtani, hogy o a* VIH-dik Henrikai az 
iireffen maradt királyi fzéknek el~foglaláfáról tett kemény 
végezéft, meg-változtatná, és utánna-következ:'nek Lád$ 
Johannát nevezné* Eduárd végezetre az Ö kedves Ud* 
varnokjának bcfzédeire reá-áll ott, és az o halála után 
Ládyjobmm Kiráiy-afzfzonynak hirdettetett. Lady ek* 
:kor egéfzfz tsendeífégben élt a' maga m^zei Jöfzágában* 
ki a* kevélységtol fzabad, és ezen ditsoíleg' fzomjűhcu 
záíanak tselekedetében tcikéllctefen ártatlan Volt. Az 0 
Attya, €& a* Nortbutnberldndí Hertzeg, nagy pompával 
meg-jelen tették néki a' meg-hólt Királynak utolsó aka-
rattyát, és azon pillantatban térdre efvén Ó előtte, ki
rályi tifzteletct.tulajdonítottak néki. Ezt hallván és lár
ván meg-hokkenc cgéízfz rettenettel Lady , és monda ; 
$ , Nem ez-é az igaffágot tsűfolni, midőn az ember lei-
9S ki' efméret ellen-való dolognak tart egy Schillinget 
„ el-lopni, és nem egy koronát magához ragadni? És 
> mitsoda Koronát? Egy Koronát, a' mcily eröízakkd 
^ vététtetett-el az Anagöniai Katalintól és, a* mcllyérc fio-
» len Anna a' fejét ei~vcfztettea I/gyaü miért akarja A-" 

h 5 tyam ,, 
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taft «=3g^== 
53 ryam Uram , hogy véremet én-is ki-öhttsárn, és hai> 
„ madik áldozat legyek? Tegyük-fel; hcigy a' ízerentse 

i ,3 állandó leízíz , tanátsos é űgy-is azt a5 |töviiTet fejetimc 
^7 tenni3 melly engemet egéízízcn öízveiízurkál, ha c-
„ létemtől egy áraljában meg nem föfzt? Jármát végyek-
„ é nyakamra, a' melly engem leg-alább gyötörjön, tói 
5, egéízízen meg-nem fojt ? Jobb az én ízabadfagom, mint 
^ az a' lántz, a'mellyct Atyám Uram ajánl, bár akármely 

| „ drága kövekkel légyen is meg-rakva. Én az éh békeC 
j , J} fégemet nem akarom a1 királyi gonddal és fényes Bék*-
| „ "óval fel-tserelni. És ha kegyelmed engemet igazán 
! ,, és íifvébol ízerct, inkább egy tseiides, hóba kevésbé 
j „ tündöklő ízerentsét kíván nékem, mint egy magos 

„ állapotot T mely a* Szélveízek ütközeteinek felettébb 
„ ki-vagyon tétettetve. — Mind ezeri beízédi és kéréíei 

| fem indithatták-fel az ö Attyáiiak urálkodáft rzómjúho-
1 ió Lelkét* Lddyndk az Annya-is minden ékeíen-fzóllsU 
! fit reá fordította; űgy hogy ö végezetre, ni ind két 
\ Szüléihez való engedelmeíTégébŐl , mind az Ö Férjéhez 
! vifelrető gyengéded fzeretetébol, ki haíbnlóképpen ezen 

boldogtalan Tanátsot jovafbita, reá hajlott ^ és London
ba utazott* Ő néki ott mint Királyiiénak fö-ti íz teletek 

j tétettettek; de a* kilentzedik. napon már vége-is lett áz 
o uralkodásnak* Mária Heirtzég - áízízoiiy a' Nép kö-

í zött maga iránt eroíTebb hajlandófágot talált, és a* ból-
i dogtalan Lady az 6 hívtelen Bárányaitól el-hágyattatött. • 
r Midőn minden tanátskozáíbk híjában*valók volnának, a' 
I Hertzeg Leányának házába menvén* tneg-jelentette liékíV 
I hogy néki immár a' királyi ditsoíléget ie-kelleric tennie* 

Tsendes és békeíféges ábrázattal ékként féíelt nékie Lá-
) dy : „ Hidje-ei édes Atyám Üfam ! hogy fokkal nagyobb 
í ^ örömmel - véízem ezt a' hirt 3 mint tfz én elebbeni 
•" , *> királyi fzékbe lett fel-rriagaízta,ltat4foina}t vettem vala. 
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fo Öfome^eT^hagyom én azt, és abban köpetem az 
^ én {^ivemnek indítáfát*, ez által igyekezem a* má-
„ föktol ejtett vétket el-tSrleni; ha ugyan akármeHy 
3> nagy vétkek -is azoknak valófágos meg-efméréfek 
„á l ta l , el* töröltethetnek? Azután nem. fokkára az 3 
F&rjével, Attjjával és más Baráttyaivai• meg-togatta-
tűtté • '•/' 

A* Királyné, Mária 9 ki Láfynak virtuflait ma
ga' báraúláíTal és nagyra betsuléflel fzemíélte, egy 
időről más idSre halafztgatta a2 3 fzomorú Életének 
titólső ki-menetelét. Ezen fogfágában az Attyához 
egy hathatos Levelet írt, ki az ő* derék Leányának 
fzomorú története miatt erőfíebben nyughatatlanko
dott,, mint a' maga tulajdon halálától való félelme 
•miatt. ,3 Az igaz (igy irt Lady abban) tudom ked-
n ves Atyám Uram! hogy á* kegyelmed' fzíve ket-
„ tös bánat* és keferüséggel tufakodik , úgy azon 
^ fzerencsétlenségnek fzemlélésében, a* mellyec ma* 
V ga házott boldogtalan fejére, mint azokban a' Ize-
„ renCsétlen környill- álláfokban, a' melyekbe íze-
?, gény fejemet helyheztettet de édes Atyám Uram! 
, r még-is fzerentsésnek ítélhetem magamat, hogy mi-
^ dón én a' meg.efett dologra nézve ártatíanságbaa 
w mosóm az éri kezeimet, az én vétkeden vérem 
„ az Urnák eleibe SL Könyöruletefségért feí-kiált* 
9i hat* Nem mintha nem kellenemeg-vaílartom, hogy 
„• éti (kénfzeritéfscl ugyan, és a'mintjóMndja, fiürt-
^ hetetlen unfzolásra) a* iíorónának fejemre-való te-
„ telében meg - egygyeztem , és az által a' fti~ 
„ fálynét és a' Törvényeket eröfsen meg-sértettem ; 
5, mindazonáltal erófs bizödalmóm vágyon, hogy az 
„ én vétkem annyival kifsebb az én Istenein elölt, a* 
^ mennyivel kevefebb réfze vagyon &z éa Szívem* 

fJ nek 
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X24 « = ^ = = \ 
„ nck az én fekroagafztaltatáfombao* |Ez édes Atyám 
3, Uram/ az én belső magam érzéfe halálomnak ko? 
J, Telítésekor, a' melly noha inelly fájdalmafon éf-
5, sék-is ^kegyelmednek; nékem mindazonáltal igen 
„ örvendetes. Nem, femmi fem lehet nékem Örven* 
„ detefebb, mint midőn a* nyomorúfágnak ezen vSI-
3> gyéből a* mindéin örömöknek é§ gyöngyörűfégeknek 
„ mennyei királyi fzékébe el-jutok ; és én kérem az 
3, Istent (ha fzabad egy Leánynak igy irni az 8 At-
„ tyának), hogy kegyelmedet az Idvezitöben való 
„ álhatatos hitben mind végig, valamint eddig,ugy 
„ ezután is kegyelmefen tartsa-meg, hogy mi egy* 
$, mást az Égben vifzönt meg-találhaffuk!cc 

- Azonban egy támadás következett, melly Mari a 
Királyné* orfzágos Tanáttsának alkalmatofságot nyúj
tott, hogy dtet reá befzéliék , hogy a* Királyi fzéket 
femmi más móddal nem lehetne, hanem tsak a' fze-
rentsétlen Lddytizk vérével meg-erőfiteni. Maria va~ 
lójában fok könyörületes indulattal vifeketett ö iránta, 
és Lady fokkal háthatófíabban feUindíxtatott a" üíirál-
ly-Afzfzonynak ezen nagy fzivűfége által, mint az 
8 halálának lett hirtíl-adáfa által. Ezen fzívbéli álla
potban találta Ldiyt a* VeftmünjQteri Apátur P . Feo 
ienháMj kit a' Királyné hozzá küldött, hogy a' Ró
mai Szentegyházzal egygyefitvén, óldja-fel bűneiből, 
Ő egéfzfz bizodalommal hitte, hogy azon ifĵ ú Afz-
fzonyon győzedelmet véfzen, mint a' fci az S Ítélete 
fzerént igen jiröfs* indulatoktól és az halálnak félel
métől háborgattatnék* 

Már az öfogh-házába diadalmaskodó ábrázattal !e« 
pett-bé, és éppen el-akarta a'hartzot kezdeni, midSn 
IMy egéfe tsendeíTéggel igy fzóllott néki: „ femmi több 

ei« 
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^.el-Véfzt&re*valő idSm nintsen; mert azjllyen ve-
„ fzekedo kérdéfeknek viliogtatáfa és meg itéléfe\ó 
„ lehet ugyan az élőknek, de valóban nem a' hal-
„dokióknak* Én azt, mint az Űr' fzánakodifái ak 
„ Jeg-ercíTebb bizonyságát, úgy fogom fzemlélni, ha 
„ az én Istenemmel való meg-békéUéfemet-meg-nem 
„ háborittya.u Ezen fzókat egéf2fzen rofzfzúí értvén 
Feckenhám, -** Király afzfzonyhoz fietett és kérte > hogy 
a' Lddf halálát még egy-néhány napokig halafztaná. 
A' Királyné jóvá hagyta az Ö* kivánfágát ; de az el
tévelyedés majd tsak hamar felfedeztetett. Midőn 
az Apátur Ladyt a* Királynénak meg-kegyelmezéfére 
emlékeztette, igy fzóllott nékie Lady •: ,, Semmi fel-
„ függefzcetéfét nem kívánom az én halálomnak; s8t 
a> nagy kívánfággal várom azt, mint az én nyomó-
,, rúfágimnak végét, és az örökké tartó bóldogfágra-
„ való bé-meneíelt." A" Kerefztyén vallásnak igaffágai-
ról vató befzélgetéft el nem kerülhette. De midőn 
D- Fechnbam látná, hogy minden ékefen - fzólláfát ha-
fzontalanúl vcfztegeíné, és minden munkái gyümölts-
telenek volnának, ezen fzókkal vett bátsút tőlle; 
„ Afzfzonyfág! én afzfzonyságodnak raeg-átalkodott 
„ vakraeröfégét felettébb fájlalom, és már most bizo* 
3, nyos vagyok abban, hogy mi ez élet utánfohatob-
3, bé egy máit meg-nem láttyuk, „ A* valófágos i-
5» ga z -* ^ y ízóllott néki Lddy-i hogy mi egy máft 
„ tobbfzor meg-nem találjuk, ha tsak az Iften az 
„ Úr* fzívét meg-nem .változtatja. Mert én abban 
„ meg-vagyok gyozettet ve, hogy ha az Ur bűneit meg 
„ nem bánnya, és az Istenhez meg-nem tér, az Úr* 
„ állapottya felettébb fzomorófágos és kéttféges , és 
j , én kérem az Ment az 8 könyörSleteffégéért., hogy 
^ a' maga &ent Lelkét ajándékozza u Urnakv As 
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az Iften, a' ki már az Umak az ékes befzédnek 
" ajándékát meg-adta, azt-is vajha meg-tselekedné, 
"hogy az Úr' értelmének izeméi az igaffág* előtt 
". meg-nyílnának! " Éz az egyenes bátorság nem 
féltette-meg az ApáturUrat. A' vefZtS álláfon fera 
hagyta-elLáiyt, és még az S életének utolíö pontján-
is hathatós köfzönettel jutalmaztatta-meg Lddy az S 
figyelmeteffégét. - Azonban az 5 halálának napja 
hirtelen elS-repüle. Az előtt egy kevéffel az S TeftV 
véréhez-Udy Katalinhoz egy Levelet irt, mely az 5 
virtuffainak el - felejthetetlen emlékeztető oízlopáúl 
és az egéfzfz emberi Nemzetnek teftált drága hagyom 
mányúl fog maradni. Midsn a' fzomorú és rettenetesf 
aap fzélyel-verte a' sürüfetétcféget, és magával az* 
irtóztató rettegéfrés felelmet fel-hozta, azt kívánt* 
az 5 férje, ki életét hafonlóképpen el-vefztendö va~ 
la hogy még egyfzer vele befzélhetne. Meg-nyerte 
leg-ottanaz engedelmet; de Lddy tudtára adta néki, 
hogy az az egy be-menetel az 8 fajdalmokat fokkal 
inkább fogná nagyobbítani, mint fem tsendeffégeket 
érüfiteni, a' méllybe kívánnák Leikeiket az halálnak 
tsapifa ellen helyheztetni. „ Tartfuk a' más világra," 
igy fzöllott-Lddy * ezen egybe-menetelünket. Ott 
„ a' baráttfágok valójában boldogok, és az- egygyesu-
"" léfek él-válafzthatatlanok. " Ö annak-okáért mi-
dön fogháza-mellet Férje a' vefztu-helyré vitettetnék, 
tsak az ablakhoz mént, és égy-néhány fzókkal tőle el-
BÚtsűzotti Az öFérje'hóh tettének^ melly a' Tó^eri ká~ 
polrtábavitettetíettí az 5'ab lak a.alatt kellett el-vitet-
tetnh Eüéa vettenetés látásra M- vévén Uídy az 3 
író táblájáé,V--következendő fzőkat irta reá: „ Ha 

áz: 8 érSfzaköfan még- ölettetett teíte-, az emberi 
" Törvény- izék előtt én ellenerő való bizonyságul. 
'' » ot-

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár jelzet: B051/139 



„ ©tfcan fekízik;| az S meg-bóldogült Lelkét az Iften. 
„ nek ítélő fzétte előtt az én ártatlanfágim óltalmaz-
i, zák. " Azutár\ egy órával maga-is a' vefztö-helyre 
vitettetett. Tsea des és. nyugodalmas ábrázattal hágott 
íeli az állásra r mindeneket köfzöntött, valakik ott 
jelen voltának, és D. Feckfnhdmtól, a" ki oda kéférte 
valaötét, ezen jókkal b&s.úzótt-el: ,t Az Isten gaz-
„. dagon ra.eg-jutalroaztattya az Úrnak, hozzám meg. 
4> bizonyitott jfó indűlatyát > noha az Urnák befzédei 
, . nékem nagyabb nyughat.atlanságot okoztanak, mint 
)9, az én közelitjS halálomnak, minden rettegéfei." Ezek-
Uíán sC Nézőkhöz egy igen hathatós befzédet -tar
tott. „ En Törvény alatt vagyok, " monda ó\ 
^ és ezen Törvény fcerént kárhoztattam halálra, ta 
„ femmi rífzbeafem fértettem-meg a* Királynét ez-
M okáért ártatlanfágban mofom-meg az én kezeimet, 
„ és egy ollyan Ielfce.t adok által, az én literiemnek * 
„ melly ezen g.onofzságtój tifzta, és az igafságtalaj 
„ fágban. ártatlan. M.eg-balok; mivel ollyan tseleke-
„ detben egyeztem-meg, a' melyről a* Törvényt nera 
„ értettem. Nem kevésbé fértettem-meg miüdazonál-
„ tal a' mindenható Iftent, hogy magamat az én in-
M dúlataünnak és a* világ' gyönyörQfégeinek adtam. 
„ Még kevésbe éltem az én Tudományom fzerént* 
M. mellyet az Iften ajándékozott vala nékem. Azért 
,* botsátota az Is.ten az én bűneimért ezen halálnak 
„ nemét én reám. De fzívemböl hálát adok S Felsé-
„ gének, hogy nékem a' meg-téréíre idí?t engedett: 
„ hogy bűneimet meg-bánhaffam, és az én IdvezitÖ-
„ met, kit hijábanva-Iófágim meg-bántottanak, meg-
„ engefztelheffem. — Kérlek mindnyájan benneteket. 
„ Barátaim I hogy v*í«aj és érettem könyörögjetek* 
« hogy az Iste$ a' míg még élek, az S nagy kegyel

mei-
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„ meífége és könyöruletefíege fzerént, az én bűneimet^ 
„ noha azok ízámlálhatatíanok és felettébb terheíekj bo* 
„ tsáíTa-meg énnékem,, Eíedezem mindnyájotoknak, t£. 
y> gyetek róllam bizonyfágoty hogy én itt agy halok-
„ meg, miiit egy valóságos Kereíztyén} és arról az én lei-

v kémben meg-vagyok gy fizettetve, hogy^egyedül és tsu* 

3, pán tsak az én Jéfus Kriítufb innak ^ az én egyeduívk-
^ lő Meg1 váltómnak vére, ízenvedéíe és érdeme által^ 
,j és nem valami érdemlő munkája által léfzek én boldog 
?, az én Tseiekedeteimnekr ar mellyeket ha meg-gondo* 
„ lök, refzketek, melly eroífen kiáltanak azok én ellenem*. 
>3 — És már moíl kérlek benneteket mindnyájotokat, 
„ könyörögjetek én velem és én érettem. " Ezen beízéde 
uún nagy aiázatoffággal le-térdepelt és könyörgött* Is* 
mét fel-állott, és rtihajiból ie-vetkezett,. A* hóhér térd* 
re cfvén o előtte, botsánatot kért tölte. Szíveién t c igy 
fúÚQ Lddy% és midőn a' tokét, mcllyrc tette fejét érzet* 
te volna, fel-kíálta: Uram! a te kezedbe ajánlom az én 
Lelkemet! Ezm pertzhén egy tsapáífal feje teílétöl el-vá* 
lafztatott* * 

Emeljünk Oízlopot ezen boldogtalan ártatlanságnak, kít 
az Ö Szüléinek orízágl&ft kivánó fzívek a1 magok* 
nagyra vágyáfbknak fel - áldozott; cím valófagos 
virtuíbkkal tdlycs ízomorű ki-menctelű ízívnek te* 

. gyünk koporsó követ fir-halmára, 
És irjuk-fel reá az egéíz Világnak, 
Ki-voit, Ymint htt vége é ízép gyöngy virágnak* 

(A'.többit máikor*) 
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