
£5? 

X V Í I . L E V É L , 

Költ Komáromban , Piinköst Havinak 
• 2$. Napján*. 

Boád Jnglus Prédikátornak feí-akafzia* 
táfdnák rövid elŐ?adáfa* 

& >zülettetett Dodd Vilhelrtt 1729 -beit 
Lincoln Grófságban. Már ifjú korában nagy 
hírt fzétzett iftagáriak fok fzép munkáji ál-
tal, mellyek többekre mennek tíz nagy kö-
teteknél. Sok fzép dolgokat állított-fel a# 

• emberi Nentzetíegnek bóldogítáíara. 0 ál-
lította-fel azt a' Tárfafágot, mell/ az Adós-
fágért tömlötzbe vettettetett Személlyaket ki-
fzabadította, kihalt ha az időnek mostohaía-
ga 's a' fzerentsétlenfég okozta adófságokat* 
Tsak hamaf hogy Amsterdamban a1 leg-el-
fö Tárfaíag fel-állíttatott a' vízbe-fúltt embe-
reknek fzabadítáfokra'sfel-éleíztéfekre: Dodd 
is nem nyugodott mind addig, míg illyet iá 
nem állított-fel Angliában. Mikor ennek a* 
Tárfafágnak költsége és fegítfége által kevéí 
idő alatt majd hufz emberek, a' kikhez mái 
femmi reményfégnem volt, megeleveníttetx 
tek , eggy innep napon ezeket a' papol ó-ízék 
elébe állította, 's ©Ily hathatófen prédikálltt 

M. Gyü}. IV, íü, R ' 
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az emberi fzeretetríek ezett betses munkájá-
tól, hogy mindén hallgatói fírásrafakadtak. 
Mind ezek által annyira ment Dodd, hogv 
a', Királynak Káplánjává lett, és bizonyofan 
még PiiSpökféget érhetett volna. — Ches-
terfield Gróf, a' Ílquíri Püspöknek tanátslá. 
fára, az 6 gond-vífeléfére bízta a' maga fi. 
jának's örököféntk neveltetéfét. ~ De ez 
az ember, a' ki illy tifzteletes volt, nagy 
tudományja, emberfége, felebaráti fzerete-
te, 's- buzgófága által, az emberi gyarl ófág-
hak egy örökké emlékezetes példájává lett 
Jii ö romláfának 's gyáfzos esetének fó oka 
yólt a' nagyra vágyás, mellyel _ nem tudott 
magában zabolázni, 's a' maga rangja felett 
Való pompázás , melly néki fok irigyekét's 
ellenfégeket tsinált. Nehezen várta', míga* 
fzerentfe fel-kereli etet, hanem eröfzakofan 
akarta azt árra kénfzerítteni, hogy ötetmen-
nél elébb emelje-fel, 1774-ben pénzen meg-
vette a'.Szent Györgyi gazdag Rectorfágot: 
mellyért a' Király úgy meg - neheztelt reá, 
hbgy nevét a' Káplánok1 Laistrorojokból ki-
törlötte. Nevelte az Ö költségét az is, 
hogy Fel elegével eggyütt útazvan Frantzia 
Orfzágban, ollyan nagy pompával járt, hogy 
akármellyik Püspökhöz is oda illett volna. 
Felvén azért ^ hogy fok adófságaiért meg-
he feoríttafsék, 's az által a' Püspokfégtöl, 
mellyhez még akkor is reményíege vólt, el 

; ; . ne 
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ne efsen, a' fzükfégnek fzava el-hallgát tatta 
benne a' betsületet és a lelki esméretet; hi-
hető, hogy illyeh ki-fogáísal, fcogjr az 
jgazfágtaíaníagot eggy nap ki -pótolja. — 
Az Ifjyt Gróf Cheiterfieldnek , a' ki hajdan 
tanítványja volt, keze-íráfát követvén , négy 
e z e r két ízáz Sterlinget ( minden Sterling ki-
lentz Rh. forint ) kért. Manlytöl > az öreg 
Grófnak Banquierjétől, vagy Kints-tarcó-
jától, a' ki azt egyiV. eriben a' Levél'mu-
tatónak ki is fizette. De minthogy eggy 
kis motsok efétt az írásban, mell vet oko-
zott hihető a' Dodd kezének erre az igaz-
fágtalanfágra lett meg-refzketéfe; Mánly az 
Ifjú Grófhoz ment, 's tifztábban írtt kéz-írást 
kívánt tőle. Az Ifjú Gróf el-hűlt rajta, és 
azt maga keze-íráíanak nem esmérte. Mán-
ly Úr ment egyeneíen áz Öreg Grófhoz , 's 
azután, minthogy másra gyanakodni nem 
lehetett , Doddhoz. Ez egyízeribe él-pirűlt, 
a' pénzt, melly még minden híjjá nélkül 
volt, viffza-adta: de minthogy a' tsalárdfág-
bari és bűnben gyakorlatlan volt, a' kéz-írá-
fát viűza riem kérte, holott ha ezt vitTza kérte 
volna, úgy íemmit fem lehetett volna elle-
ne bizonyítani. Ezen keze-íráfánál fogva 
törvénybe tzitáltatott, 's halálra ítéltetett. 
De egyfzer srnind a' Bírák ajánlották Öte^á* 
Királynak kegveimefségébe , ,'s mindenek azt 
reinénylték , hogy a' Király a' halál alól fel-
fogja ízabadítani. A' Dodd £zámos barátja* 

R 2 min-
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mindent el-köVettek e* végre. Az Újfág-
írók minden nap valamelly nevezetes dol-
got említettek Doddról, vagy pedig vala-
mellyik munkájának eggy vagy máfik fzép 
darabját írták-ki, hogy a' Királyi-udvart 's 
az egéfz Közönféget eránta való könyörüle-
tefségre's fzánakozásra indíthaísák. Á' Lon-
doni lákofók eggy eFedéző Instántziát adtak-
bé értté a' Királynak, mellynek hufzon-há-
rom ezer fzeméllyek írták alája neveket, 
kik mindnyájan házas gazdák voltak Lon-
donban. Az Instántzia írattatott Pergamen-
re, 's hoílza vólt tizen-kilentz Anglus fing, 
úgy hogy a' ki vitte izzadt alatta. . Maga 
í)odd is különöfen efedezett a' Királynak 
éggy Levelében; mellyet e' ízókkal rekefzi 
tett-bé: „ Azok közzűl a' napok közzül, 
„ mellyeket Felfégednek fzánakozó kegyel-
„ mefsége nékem fog - ajándékozni, foha 
„ eggyet fem erefztek-el buzgó foháízkodás 
„ nélkül, hogy Felíeged a' maga fzerentsés, 
„ és ditsőféggel meg-koronáztatott életét el-
,, végezvén , az ítéletnek napján azok kö-
„ zott állhafson, a' kik itt irgalmafságot fog-
y n a k találni. , Ezen kívül írt Dodd eggy 
fíralmas levelet Lord Mannsfieldhez is, mel-
lyel ötet könyörűleteíségre indítani igyekez-
te. A' Levél e' vólt: „•tJram! kevés na-
,) pok múlva végképpen el-válik forfa én 
j, bennem, eggy leg-nyomorúltabb 's leg-

' V . • ^ b o l . 
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„ boldogtalanabb teremtésnek. Tudva van 
„ mindenek előtt ,* melly í'okat tehet Nagy-
í j fágodnak tsak eggy fzava is az én fírai-
„ mas ügyemben. Gyalázatos halált ízen-
„ védjek é , vagy életemnek fogytát fzám-
,, kivetésben töltsem; nagy réfzént Nagyfá-
„ godnak akaratján áll az. Ne vefse-meg 
„ kérem Nagyfágod alázatos könyörgélem', 
„ mellyet téízek az ígazfagnak eléfte. — 
„ Meg-esmérem Uram f az én bűnömnek ú-
„ tálatos voltát; meg-esmérem az engem' 
,, halálra kárhoztató fententziának igazíkgát: 
„ de még is reménylem, hogy ha eggy fe-

löl* kárhoztatják bennem a' roffzat, meg-
,, emlékeznek más felől arról is, a' mi jq 

vólt bennem. Talán az-igazíágnak mérő 
„ fontjába téí'zik azt is, hogy az én tsaiá-

• „ fom által meg-botránkoztattatott emberi 
„ Tárfafág , nem kevelet epult hajdan az 
„ én munkáim által, mellyeknek tzéljok vólt 
„ az én Felebarátimnak bóldogítálok. Bá-
„ nom.és fzégyenlem, hogy e' bűnbe estem: 
„ tsak egyedül az életért efedezem , még 
„ pedig azért az életért, mellyet én kétség nél-
„ kül ezután fzegénjfégben és gyalázatban 
„ fogok tölteni. Ne vonja-meg Nagyfágod 
„ a' maga íkánakozáiat eggy oiiyan ember-
,, tol , a' ki noha már mindenétől meg-fofz-
„ tátott, V fzégyennel meg-béllyeg&ztet?tt, 
M de még is reízketve néz az örökkévalóiág?. 

„ R 3 - pt. " 
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„ nak méllyfégébe. Engedje-meg Nagyfá-
„ god, hadd élhefsek én, hogy az én nyo. 
„ morúfágos és gyalázatos életem légyen ta-
J5 nító példájok mindeneknek, hogy a' té-
„ kozíástól, pompázástól, 's nagyra vágyás-
„ tói Őrizkedjenek. — Engedje-meg Nagy-
,, íagod, hogy efedezzem még egyfzer az 
j 3 .én életemért, 's mikor látja Nagyfágod, 
,, hogy e' borzafztó tö/nlötzből gyalázatos 
„ fzám-kivetésbe kuldettetem^ ne gondol, 
j, kozzon úgy, mintha az én eddig való ke-
,, feruiegeim által az igazfágnak elég nem 

tétettetett volna. JSagyfágodnak alázatos 
„ Izolgája Dodd WilheSm. „ — De mind 
ezekkel is^meg nem nyerhette Dodd és az 6 
fzámos baráti, hogy a' Király néki meg-ke-
gyelmezett volna: mert az a' titkos tanáts-
bán lehetetlennek ítéltetett. De még is , 
minthogy Dodd a1 tömlötzben még Febr'uá-
riusban eggy munkához kezdett , melly vi-
lá''ofságra is jött illy tzím alatt. Dodd eU 
métkedéfei a1 tömíötssben; míg azt el nem 
vegezte, addig az ö ki végeztetett a' Ki-• 
rálynak különös kegyelmefségéböi •haíafztot-
ták. — Fel-akafztutott a' Törvény izerént 
Juniusnak. 2g dik napján 1777-ben, özve-
gyen hagyván Madám Perkin.fi, a' kivel élt 
hufzönhét eíitendökig, 's testvér öttsét, a' 
kikért az akafztó-fánn is imádkozott^ 

7 Mint-
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Minthogy az o fzámop baráti a' Király-
tól néki kegyelmet nem nyerhetlek; arra ha-
tározták magokat, hogy -mihelyt az akaiz-
tó-fárál le^vétetik , minden mesterfégeket 
meg-vefsék, hogy Ötet az életre viífza hoz« 
hafsák. ( a ) Mihelyt az akaíztó-fa!m a' ki-
fz-abott időt ki-állta Dodd, az o Atyjafijai 
's baráti a- nekik által adatott testet eggy 
gyáízos kotsiba tévén, eggy házhoz vitték , 
a' hol eggy Doctor és Fertsel kéízen várta 
azt. Ezek minden mesterfégeket meg-ve-
tették , hogy a' testet meg-eieVeníthefsék, 
de íemmi lélek nefn találtatott benne. Ba-
rátjainak ezen ízándékjokát tudta maga is e-

R 4 - -lőre 

Jegyzés. 
(a) Ez Ugyan az Ánglus töryény fzerént hafzontalaá 

válna ; mert ha fe l -é ledne is, újra í'el-akafztanák> 
minthogy a* törvény világofan m o n d j a : Fet-akafzia-. 
tol míg meg-halfi,, meg-Jial[z, Mcg-halfz. i^s-beu ' 
eggy Irlándirst akafztoccak-íel, '$ az Angl iai fzoiái. 
fzerént, mikor már hólttnak lenni gondoltatok, az 

' Aty jáf i ja inak az el-tejnettetésre álcal adattafott. E-
zek kezdték é le fz tgetn j , még pedig olly fzerentsé-
fén , hqgy már az életnek néraelly bizonyos jeleit 
mutatta. Ezt nieg*hallyán a' Búó, hajdúkat küldött 
értté , kik újra m e g f o g j á k : de #z atyjafijai kotsir^ 
tettél;, 's töretlen utakon vitcélí eggy /erdőn kerefz» 
tí}l mind addig', míg fok dörgölcíek 's ápolgaráíok 

• után tökélietefen fel-éledt, 's azután fratyzia Qr<s 
fMgba fzereutséfen által (ífiidötté^. 
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Jöte Dodd •, azért Is arra kerte az embert ( l ) 
^ kf ötet felrakaíztotta, hogy meg ne en~ 
gedje, hogy valaki Ötet lábánál fogva húz-
%&. T. i. fzokásban van Angliában, hogy 
a' fel-akafztatott embernek leg-jobb barátja! 

atyjafijai az ö lábait piefg-ragadják 5 ,'s erő-
^ M z z a k / h o g y hamarább meg-hal. 
ftafson, es az ö kínjai; rövidíttefsenek, — 
W képpen hait-meg ez á' nagy tudományú, 

igen haíznos életű eiábec, az Angliái tör-
. ^ . ve- : •' 

% t g y i é s. . \ 
|&) Ánglilfeáttt ítintsepek tend-fzeirént való hohérok, 

hanem mikor valakit ki-ke 11 végezni , mindenkor 
találkozik a' lakolok közzi'il elég , a* ki ezt jntalo-
iáért véghez vi ízi . Ha pedig fenkit nem találna a' 
Bíró, akkor magán ak a' Scherifíiek> yagy a' Vitze-
^írónak kel i ezt a* tzeremóniát véghez vinni. Húfz 
eíztendpktoi ípgva már kétfzer éfett-meg London-
basi * hogy a' Scherif akafztotta-fel a' gonofztévőt: 
de az ízintúgy nom fzolgált néki kifsebfégére , va-
lamint a*;Fertselnek az V ha á* f e j é t ő l eoiéíztetett. 
tagot' el-metf^i., hagy a' többeket épfégben meg-
tartsa. tt- É z a ; Philöfophus^lVemzet azt tartja, hogy 
a* hóhérfág fzint ólJyan t i fztefséges, mint a' kato-
^afág;#iert az elfő tsak azt pli^még a*kit a' tpirvény kár-
hoztat* e' ped ig qzt, a' kiterŐvel yittek katonának > 

M kéntelen megy a' hartzra, és a' kinek halála 
4 W gyakran az p p z f e g y e és árvái éhél-lialá$ra 
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vényeknek kfeményfégek fzerént, a' ki ezen 
elfő tsekkedetéért minden más Orfzágban 
kegyelmet talált volna.-

A' Találós Mefe vólt Halál, a' Rejtett 
Szó Bíbor, melljböl ki-telik bor, . " 

Találós Mese* 
Két Ifjak régenten eggyiitt ballagának, 

Mind ketten zsebjekbe kik tojást rakának* 
Mikor már az úton illyenképpen mentek, 

Egymás között ezek ekképp' befzéllgettek, 
Az éri Tojáfimhoz a'tiedböl tegyünk 

Eggjef, így fzóll eggyik, 's ofztán eggyütt 
légyünk. 

Szóll a máfik, mondván: inkább a' tiedbq% 
Te adj nékem eggyet, és így az enyimből 

Lefz' két annyi tojás, minta' te zsebedben; 
Bár próbáld és fontold jól rpegaz elmédben. 

Mind eggyik mind máfik mennyi tojáfokat 
V itt magával ? mond meg így ígérek fokát? 

Eggy' L,ultrumban mennyi efztendöt fzám-
' . lálunk, 

A % elfőnél annyi fok tojást találunk. 
Máfik a' bújdofó tsillagoknak fzámát 

Tartja, 's ahoa fzabja tojáfa' fokfágal* 
' - - - H. f v 1 . p . p. ' 
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Rejtett Szó. . 
Gyakran az el-fáradt,édes nyugodalmat 

Lel nálam, de. gazdám véfzla' jutalmat. 
Fofztod két elfötöl hat ízű testemet! 
, Kiki tsak azt hányja: fzomorií estemet 
Okoztad mérges fzép. • 'S még is kedvefséget 

Keres bennem. Róma írnnden Püspök leget 
így tzímez. Ha kúltsot találfz e' kis zárra; 

Eggy pár légyen értté fáradfágod árra. 
H. I* Pozsoni Szemináriumból. 

•A Felebarát vagy -m ember fzereté, Gel-
. lécből. ; 

Óh melly boldog az olly ember , a' ki kö-
telefségét , 

Tudja, 's abban ízeretetböl óhajtja érni 
; végét; ^ 

Ki bár hittel, hogy majd fzógál, még fen-
kit fem kinála:. 

Hit, Fogadás, Kötelefség, az egyenes fzív 
. nála. 

. .Másnak bóldog fzerentséje, ennek kis menny-
Orfzága; 

Infégemet, mint magáét, ollyba tarya jp-
_ _ , _ ^ fága * _ 
Ez fő tárgyja, a'melly fzívét függve tartja , 

gondjának, 
Hogy; 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.196 



s&7 

Hogy mindennek híven éljen, mint tulaj-
don magának. 

Tsendefséged'Bóidogfágod'ha történt venned 
: ' /. -• _ '' tőle, ^ . 

Azt nem könyíídnek özön&fatsará-ki belőíé 
Látja hogy azt meg-érdemled, látja jól te-

het véled, 
Sot általa többekét is bírfz, mint mi-

képp' véled. 
Boldoggá nem azért téízen , hogy azért légy 

fzolgája , , 
Vagy hogy Lelked-esméretéi veísed néki 

. ; , alája; 
Nem azért emlékez rólad , hogy örökké 

rabja légy ,. 
'S a' mint ö ért , éshifz, te ísiigy érts,hidj 

's vallást úgy tégy. 
Szíve nem tsak azért fegít, hogy az rajtad 

meg-efett: 
Belfőképpen minden ízükfég előtte kínos 

. efet. 
Sokkal inkább azért veled Jóvóltát nem kí-

vánja 
• Közleni, hogy a'mit egyfzertett, fzázfzor 

r is fel hányja. -
Öregbíti kegyefsége j V védelmedre kéíz 

: ' karja . - ' _ . 
Boldogfágod'; de hírlelni azt imigy nem 

akarja: 
; ... - Ezt 
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„ Ezt a'porból e' fzeréntsés póltzra im én 
üi tettem, 

„Tsak azt mondám:Légyen naggyá! 's e' 
r fzóral naggyá tettem. 

Oh nem! Ha a' Felebarát javadat munkál-
kódja, 

Eirhidd, a' világnak foha azt tudtára nem 
^ ; adja, 
Sőt arra kér magadat is , hogy hallgass jóté-

, téröl; 
Az Isten, 's tulajdon fzíve, leg-kedvesb 

- ? tanúk erről, 
Sem kevélyfég, fem nyerefég nem kífztik öt 

a' jóra; . 
£ z okofság, 's a* terméfzet elég ferkentö 

, ó r a ; 

Hír v a g y jutalom nélkül is, ízük Céged kéfz 
öfztöne, 

Emberi feeretetének, hogy folyjon rád ö-
zöne, 

Soha nem erőtlen hozzád fegedelme; El-
méje , 

Tekintete, Barátsága, Rangja , és fze-
rentséje, 

Bóldpgfágod' ef?közei; és ha tselekedettel 
Nem fzolgálhat, fzólgál Tanáts' és hív 

, igyekezettel. 
0 h ! úgy mond önnön magában* a' Men-

nyeknek jóvólta, 
. • " i Ja- • 
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Javam* V Erőm' okofsággal 's akarattal 
. ^ ^ meg.tóldta; . . . . 

Ez utolsók arra valók, hogy ha amaz el-
fokkel 

Bírok , azokat közöljem híven minden é« 
lökkel. 

.Arra való é e' bőv kints, hogy a' mojok 
, * prédája 

Légyen, 's életem' juttafsa gyötrelmeknek 
alája ? 

Arra é, hogy vélek eggyiitt a' bolondok* 
módjára, 

Okofságom', kedvem', fzívem', 's lelkem 
verjem vámzárrá? 

Ha kintsémet, Üra lévén , tsak Őiöznöm 
kellene 

Bús gondok köztt, Bóldogfágom melly 
nagy gyötrelem lennel 

Hát tsak azért fzálíottamé Atyáim'örökjébe# 
Hogy gazdagbban fzálljakj ínint ők, ko-

porfóm'üregébe? 
Ez é a1 gazdagfág' hafzna, hogy fösvényfég-

be efsem; 
'S a' bSvfégben, a' mit egyem, éhei hal* 

vaker efsem? 
Átkozott az a' Bóldogfág * 's tartom én azt 

nagy tefhnek; 
És a' ki tőlem el-lopjá emberféges era* 

bernek. 
A' ki két kézi munkával nágy nehezen élődik, 

- ' • ' - ' ' 
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'S e' felett barna kenyerén izzadtfáff&al 
tengődik, 

De forfával meg-elé'gfzik, - bár utólfó, falatja 
Légyen; nagy bóldogfágomnál bóldog-b 

bal. állapotja. 
Látom ugyan miként bánik Gargil g a z , 

dag Javával ; 
Gőzöl ebédlő fzobája, fok étke'párájával; 

Az afztali pompájának kiilömbféle fokfága 
Tanítja, hogy nem hafztalan fzálltt rá Aty-

ja Jófzágá. 
Igaz az, hogy Gargil jól élemért éjj - fél. 

kor jöjj is bár, 
Soha fem léffz kéfö vendég, a r fzakáttsa 

kéfzen vár. 
E' jó barátfágos gazda tsak nem töm az ét-

kekkel, 
Hogy föröflzöiijó borában, jön reád fel-

legekkel; 
Bár meg-igyad az efzedet , azt fzemedre 

nem veti; 
Tantorogfz ? tsak tántorogj jól, mert Gar-

gil azt fzereti; 
Más nap nevet, midőn bódult homlokod* 

tapogatod, „ 
- 'S kegyelméből betegedve útad' tovább 

• folytatod. • 
-így él Gargil Javaival; 's ez vefztegetö 

mívnek 
' : Foly-
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Foljtíát, pjaga tzimeréűl tartja eggy ne-
mes fzívnek; 

'S azt véli hogy okofan él; és ekkép'mind 
, . . addig úfz, • 

Míg Kástélyja a' költsönért máfok*kezébe 
nem tsúfz. . 

Óh! —• ígyfzólla' Felebarát — Szuffén 
tsak hadd építsen! 

Ofziopokat még éltében nevének hadd 
kéfzítsen f 

Mit hafznál mást e' pompás fal? hanem hogy 
valahára 

Sok unokát vifz a'hívfág' vefzedelme* 
útjára.' 

Egéfz erdőket bár le-vágj; fundálj gazdag 
kerteket; 

Tsak a' pompára mivelted, nem hafzonxa 
ezeket; 

Rakd-meg bár kerted' 's házadat ofzlop 's 
kép remekekkel, 

A\ formáló kéz , és nem Te, híxefedik 
ezekkel. 

A' melly Jókat a' fzerentse énnékem kolttö-
nözött, 

Külötnben is tsínos ízobám, azokkal nem 
kendőzött; 

Magamnak 's eggy barátomnak ad ez elég 
_ .. V- / táglielyet, 
örömmel is múlat benne, V mást nem ke* 

res e1 helyett. 
. ' . Ba» . 
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Barátimnak 's Vendégimnek afztalom állván 
kéfzen, 

Ha eggy fogás étkem nékik, 's nékem jó 
ízű léfzen, 

, Mért kéllené erdőn, mezőn , 's tengeren 
járnom kelnem, 

'S azoknak ritkafágival aíztalomat terhel-
nem? 

Ha eggy okos barátomnak bőlts befzédje 
mellettem 

Kevés étkemét meg-fózza , én már eleget 
ettem ;. 

'S nem tserélnék a z z a l k i n e k fzáz féle is 
vitetik 

Elébe,"'s panafzolkodik még is hogy nem 
ehetik, * 

A' világnak elég jufsa van Javam' bírá-
;/ íara, 

A ' mire fzükfégem nintsen., áll kéfz fzol-
gálatjára. 

Ügy tartom , a' földi Jókat, hogy halznára 
minderinek 

Tereiftté az Úr, kik vágynák 's valaha 
lejéndenek. 

( A' lobbi következik ) 
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