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Memnon*) vagy

az emberi Koltseffég*

l&fóemnQn
fel-tefzi edgykor efzteleüűl magában^
J-VJL hogy 6 tökélletefen bŐlts léfzen. Nintsen edgyis ©llyan ember, a' kinek ez a bolondság edgynehányfeor a' fejében meg-ne forduljon. Memnon igy
fzóll magában: hogy az ember igén bolts 5 *s követ
kezésképpen igen boldog légyen, egyéb nélkül, nem
fzukölködik,, hanem hogy indálatait le-vetkezze 1 a*
mellyiiél, a' mint minden tudja ? femmi könnyebb *
nintsen. Elsoban-is 5 úgy mond, fejérnépet nem fo
gok fzeretni: ngy an-is meg-látván edgy tökéllefes fzépséget 5 így fzdllok magamban; Ezek az ortzak még
valaha meg-rántzofodnak; ezek a* fzép fzemek megfzederjefedriek ; ez a'kerek nyak tneg-lapofsodik, és
meg-görbed; ez a fzép fő meg-kopafzodik; már pe*
dig edgy iilyen f 6 , tsak hogy ollyan fzemmel nézzem
,moíl 9 a' millyennel akkor fognám nézni^ az enyimet
Jbizonnyal farkából ki-nem fogja vetni. Máfodfzor;
mindenkor józan léfzen ; híjába fogok, meg-kisértetni
jólakáflal ? kedves ízii borokkal, és a tárfaság tárito*
rítd kedveíTégévelj mert tsak képzelem a* vífzfza*
élésnek kísérőig az el-nehezűlt főt*..a' feí-háböf'odött
gyomrot y i\z tíz , egéfiég és ídŐ el vefztegefését $ é&
ieg-ottan jól lakpm annyival, 3 mennyi kítkségeti $
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egéflfégem változás nélkül való 3 gondolatim úMXk ,
és világofok léfznek*-Mind ez ollyán könnyig hogy
ennek eiéréfet fzámba fem lehet fenni* Továbbá így
fzdila Memnon:
tehettségemre-is kéli edgy feevé.ffé
tekintenem, Ksvánságim mértékletefek , vagyonom
jó hellyen van a Ninivebéli FÖ Add fzedonél, vagyón miből éljek 5 fenkitol nem függök* mellynél
nints nagyobb jó. Az udvarlás kegyetlen fzükségé*
tol ment léfzek 3 íenki ellen nem fogok irigykedni*
's más fem ellenem. Imé ez-is felettébb könnyű.
Vágynak barátim, úgymond továbbá, és azokat meg
tartom, mert femmi okok nem leízfz, a' miért velem
ellenkezz-enek : foha rajok meg-nem neheztelek, 'sok
fem én reám: ebben fints femmi nehézség.
El-végezvén ekképpen a maga boltsefségének ro*
vid le-rajzolását, ablakára ki-köny'ókol
Memnon*
Meg-íát két fejér népet, a* juharfák alatt háza mellett
sétálni. Az edgyik öreg vala, és nem láttatik vala
femmin gondolkodni; a' másik ifjú, és rendes vala,
és úgy mútattya vala, mintha elméjében nagy gon
dokkal küfzködnék. Sohajtoz vala, kö'nyvez vala,
és ezzel-is kedvefTégét neveli vala. A' mi Böltsünk
ineg-illerödik, nem az Afzfzony fzépségén (mert jól
tudja vala, hogy ezen gyengeség o tolle távul volna )
hanem inkább annak bánattyán^ mellyben azt lenni
láttya vala. Ki mégyen, még-ízollíttya az ifjú Ni*
Bivebéli menyetskét , o'llyan fzáudéklíal, hogy otet
boitsen vígafztalná. E z a* föép fzeméll'y elo-befzél*
ii igén kedves , és hathatós-fiókkal mindén bajait,
sneliyeket edgy báttya néki okozott>, holott foha hár
tya fem volt. Mitsoda tökéiletlenségekkel ragadta-ki
kezéből az 5 vágyonnyát, riiellyet foha nem bírt, és
jnind azokat a' gonófzokat, mellyektÖl néki a* báttya
erofzakoflaga miatt kellene félni* Te olly j<5 tanáts
. ,
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adu férfinak láttatói lenni, úgy mond; hogy Iia nem
fajnálnád fáradságodat, és hozzám jővén ügyemet megvisgálnád, bizonnyal fcifzein, hogy te*hes hajaimból
ki-fzabadíthatnáL Memnoh femmit nem kéfett el-kisérni, bogy dolgait töltsen meg-vísgállya , és otet jó
t^n áttsával oktaíía.
A' buba borult nyavallyás Afzfzony bá*vífzi edgy,
fzépen illatozó Szobába , maga mellé edgy Kanapéra
tifztelettei le-ijketi, mellyen edgymásra vetett lábak
kal fzembe űinek vala# Az Afzfzony földre fiíggefztett fzemekkel befzéll vala, mellyekb5l ottan, ot
tan, könyvek tsordulának, és a'melíyek, valahányf2or azokat fel-emeli vala, a' boits Memnon íze
méivel mindenkor fzembe találkoznak vala. Az 0
befzédi a' fzívet meg-hattyák vala5 és azoknak h^t?
h#tófsága mind apnyifzor kettős vala, valahányf^ox
edgymásra tekintettek* Memnon az 6 ügyét felet
tébb fzíyére yette, és minden fzempillantásban na
gyobb, ©agypbb indulatot érez vala magában, edgy
ijlyen betsüleleres fzeméllynek el-kötelezésére. Már
rpeg-fzűntek v§la laflan laflan a' befzélgetés kqzt
való buzgóságban etdgymáffal fzembe lenni, már nem
ülnek vala térdre vetett lábakkal. Memnon pllyan
közelroil pktattya vala , és olly kedves tjinátsot ad
va5a néki, hogy edgyik fem befzélhet y.ala, a* fem*
forgó dologról, és nem tudják vala hói volnának*
Midőn ekképpen volnának, ineg-érkezik az A£z>
fzony báttya, a' mint ezt köunyen lehet gondolni 9
a' ki tetétpl fogva talpig fegyverben vala, és elofzö'r-is azzal köfzön-bé, hogy mind Memnont, giind
a .maga húgát a' mint érdemlik, mindjárj: meg-ölné,,
Utdilyára befzédét azzal fejezé-bé, hogy ugyan tsak
jó fizetésért talám .meg-fogna &ékik engedni* Memnon kéritelenítteték a' mije vala mindenét oda adni*
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Boldog volt ebben az időben a' ki ennyivel meg
menekedett. Amerika még nem találtatott volt fel *)
és a búskodó Afzfzonyok közel fem voltak ollyan
Tefzödelnieíek, mint a* mái időben,
Memnon feégyennel, és fzornyu bánattal hasa
megyeri; othon talál edgy tzédiílát, meliyben edgynéhány kedvefebb Barátival ebédre hívják.
Ha egyediÜ itthon maradok, úgy mond ? az eJmém fzolüorá történetemmel fog-foglalatoskodni, femmit nem
fogok enni, és nyavallyába efem, jobb lefzfz ked
ves Barátimmal mértékletefen ebédelnem, nyájas tár-,
faságokban elébbeni bolondságomat felejtenem/ Klmégyen a rendelt hellyre, láttyák, hogy komor,
kedvetlen. Kinállyák hogy egyék bánattya el-Űzé-,
sere. A' b o r ? ha az ember mértékletefen ifzik az
elmét ^ és a5 teftet meg-vídámíttya 9 így gondolko
dik magában a? bolts Memnon, és meg-réfzegfzík.
Ebéd után játékkal kinállyák. A* rendes játék jó
barátok között tifzteűeges ido töltés. Jádzik; a* mi
az erfzényében van 5 mind el-nyerik , és még azon
fellyűl négy annyival meg-adósíttyák. A* játék fe*
lett ofzve vefznek , meg-bofzánkodnak, edgy a ' j ó
baráti közzfil edgy pohárral a' fzemét ki-uti. A'
bolts Memnont haza vifzik réfzégen , pénz nélkül,
és edgy fzeme _híj)ával«
Azonban a* bort edgy fcevéffé ki.gozli, és mi
helyt a'feje a' bortól valamennyire fzabadúu a'fzolgáját el-kűldi, hogy a' Ninivebéli Fo AdckfzedStöl
pénzt hozzon, hogy jó barátait ki-fízefle, azonban
meg-mon«lják, hogy az adoíl'a pankrottá lett; melly
miatt fok famíliák fel-háborodtak. Memnon fél-indiil*) Vagyon tzélozás a' Ftantz nyavalyára, a* melly AmerikaU>1 fitt Európába, .
• . ;
'
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dúlván bújában, el-mégyen edgy InftántziávaU fia•firo.mos fzemmel az Udvarhoz*, hogy a5 Királytól
cjtég tételt kérjen a' Pánkrotás ellen. Szemben tanálkozik edgy nagy palotában edgy féreg fo Afzfzonysággal, a* kik közzül mindenik edgy edgy hufzon négy lábnyi kerekség?! abrotitsal vidám tekintettel j:'r vala, £dgy kö'zuliök, a' ki otet valamennyire esméri vala 5 fél fzemmel rá tekintvén fel-kiá l t : Óh ífzonyu&ág! Edgy más a' ki ötét jobban
esméri vahi, köízönvén, jó eftvét kednek, úgy mond
néki 9 Memnon Uram! ugyan Örvendek, hogy láthatom kedet, de hogy el-ne felejtsem > hát az edgyik fzeinét hová tette ked? és ezzel feleletet fera
várván tovább mégyen. Memnon el *. rejté magát
edgy fzegeletben 9 és ott várja vala ezt a' fzempillantást 3 mellyben a' Király lábaihoz borúihatna.
Az időt meg-nyevi, háromfzor a' földet íneg-tsókolván , az Inílántziát által nyújtya. A' kegyelmes Királyi Felség kedves tekintettel el-vévén, edgynek az.
6 Fo-Tif2tár:ói közzűl által adja, hogy arra gondja
légyen. A' Fo-Tifztarto Memnont félre fzóllíttya,
és farkasMpevetéfek közt nagy fennyen így fzól néki : te a* mint látom, tréfás vaksi vagy, hogy a Királyhoz folyamodói elébb mint hozzám, de még
tréfáfabb azért hogy te elég tételt méríz kivánui
edgy betsületes Pánkrotás ellen, a' kit én az én ol
talmammal tifztelekj és a' ki-az én ágyafom' edgyik
öreg Afzfzonya teítvérének gyermeke*, Belé hadd
barátom ezen dolgot, ha a* más fzemedeuis el-nem
akarod vefzteni. .
Memnon illyenképpen minekutánna 5 reggel mind
az Afzfzonyokrnl, tnind a' vendégeskedésről, mind
a? játékról, és ininden vetélkedésről , de mindenek
felett az udvarlásról le-mondott volna, még minekelőtte
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előtte bé-fetétedett, már edgy fzép Afftony által megtsalattatott 5 meg-lopattatott vala , meg-réfzegedett ,
j á d z o t t , vefzekedett, edgy fzemét ki-uttette, és az
udvart-is megjárta vala, az hol még a' mellett *bi*
is nevettetek,
El-báipulva, és meg febhedt fzível fél-halva ha
za indái, bé akarván házába menni, ott talállya a'
porofzlókat, a' kik minden ingó-bingá vagyonnyát
izedik vala ofzve az adólTágokért. Meg - állapodik
fél-ájuíva; edgy juharfa alatt ofzve találkozik a reg
geli fzép menyetskével a' ki az Ö kedves Báttyá^
val sétál v a l a , és meg-látván Memnont
az o fiaítromávaf, katzagásra fakada. Az éjtfzaka elkövet
kezik, Memnon a* maga háza fala mellett a' fzalmára le-fekfzik. Az hideg-lelés elo véfzi, a* rázás
közt el-alufzik : azonban edgy mennyei Angyal álmá
ban néki meg-jelenik.
Az Angyal tündöklik vala a* világoíTágtól , va
jának hat fzép fzárnyai, de fem feje, fem keze,
fem farka nem vala, és feinmihez hafonlá nem volt.
Ki vagy t e , úgy mond néki, Memnon?
A' te örzo Angyalod, felek a* máíik. Add vifzfza hát a*
fzememet, ,egéíTégemet, és költségemet, úgy mond
Memnon.
Ezután befzélli néki, mi módon vefztett
volna el mindeneket edgy napon. Ezek ollyan dol
g o k , úgy mond a' Lélek, mellyek atiban a' világ*
ban, mellyben mi lakunk, foha rajtunk nem történ
nek. Mitfoda Világban Jaktok ti? kérdi a' nyavallyás ember. Az en-hazám, 'felel "a* máílk9 vagyon
a naptól öt fzáz ezernyi ezer mért-foldnyire edgy
kisded tsíllagban a* nagy kutya tsillag mellett, a'
melly ide-is látzik.
Óh fzép tartomány! fel-kiált
Memnon*
De hát ugyan nintsenek-é nállatok tö
kéletlen, tsalárd fejérnépek •> a' kik a' fzegéuy e.mi
ben
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára

Jelzet: 306.976

bért meg-tsallyák, jó barátok, <V kik a* pénzét el
nyerjék, 's azután az edgyik fzemét ki-üflek? Ninsenok tsalárd Pankrdtok 5 's FÖ-Tifz tartók, a kik
az igaflág ki-fzolgáltatáfa hellyett veletek tsiifolkodjanak ? Nintsen 5 úgy mo>nd a* tsillag' lakofla, az
effélének fem híre, fem hellyé nállunk. Minket fó
lia az Afzfzonyok meg-nem fsainak; mert nállunk
nintsenek Afzfzonyok. Mi nem vendégeskedünk, mert
mi foha nem éfzúnk; n állunk nintsenek tsalárd Pankrótok ? mert nállunk feni arany fem ezüst nintsen.
A' mi fzenleinket nem lehet ki - ütni; mert nékünk
nintsen haíonló fzemünk a' tiétekhez, ás % FÖ-Tifztartók velünk igaílagcalanságot nem mivelhétnek y
mert a' mi tsiilaguakban mi minnyájan egyenlők va
gyunk.
T&Iemnon érre 'meg-fzóllíttya : Nagyságos Uram,
úgy mond 5 hát Afzfzony 7 és ebéd nélkül mivel
inthetitek a z . időt ?•- A' világ több gollyóbifíaira
valcS vígyáziflal, íigy ínond az Angyal, a* meilyek
jránfe bizattattak. Oh jaj.-! felel Memnoriy miért nem
jövel az el-imílt éjtfzaka, hogy meg-tartóztattál vol
na az e'o fok bolondságaimtól. Ajfán mellett vol
tam y mond a' mennyei Lélek, aV te Öregebbik bá
tyád mellett. Ötét még inkább lehet fajnálnú mint
tégedet* Az Indebéli kegyelmes Királyi Felség, as
kinél lakik, edgy kevés vigyázatlanságért 9 mind a®
két ízemét ki-vájtitta^ és moft vasba vert kézzel, és
lábbal edgy fetét tömlötzben hever* Nagy hafíson
van benne., úgy mond Memnon, hogy edgy famí
liának edgy jó Angyala van •> 's még-is két teíívétek közzul edgyik féi f z e m ü r ' s a' máfik vak, ed
gyik a' fogságban, • 's a mifik a' fzalmán fekfzik,
Me^-jo.bbál a' te állapotod, felel a' tsiliagbéíi állat*
»Az igaz 3 hogy holtig féi fzemü léízízr
de ezen
kivűl
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kivul elég boldog féfzfz, isak, hogy foha magadban bolondul fel-ne tedd, hogy tökéletefen boíts
légy. Ez hát ollyan dolog, meilyet lehetetlen elérni ? felkiált Memnon nagy fo haj tállal. Ollyan lehetetlen, felel a' máíik, % mint mindenre egéfz alkalmatosnak P "tökélletefen erősnek, tökélletefen ha
talmasnak, és tökélletefen boldognak lenni. Még
íni-is távol vagyunk ettől.
Vagyon edgy ollyan
világi Goliyóbis, az hol mind ez feí-találtatik. De
& fzáz ezerni ezer világokban, meliyek a' ki-terje&tett égben fzéllyel vágynak, minden rendel foly
edgymás után. A' máfodik világban keveífebb böltsefleg, és gyönyörűség van, mjnt az elsőben, keveflebb a' harínadikban , mint 'a' máfodikban.
így
van az elsutol fogva az utolsóig, a' mellyben min
denek sült bolondok. Nagyon félek, úgy'; mond'
Memnon,
ne hogy a' mi foldunk kis Golytfbiffa.
éppen az a' kis hajlék légyen , a* mellyrol fzolJafz ? Nem éppen a z , ágy mond a' L é l e k , de kőV.
.zelit hozzá, mindennek a* maga hellyén kell lenni.
Ha így vagyon a áolog, úgy mond Memnon, na
gyon tévellyegnek némelly Poéták,, és világi t ö l 
tsek, a' kik azt állíttyák, hogy minden jól folly
ebben a világban ; igen hellyefen állíttyák, ágy
mond a' Magaflagbéli Boíts, ha az egéfz világ alkotmánnyáról értik ezt. Oh ! akkor hifzem én azt^
ágy mond Memnon,
a' mikor edgy fzemeni hijjával fiám léfzek,

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára

Jelzet: 306.976

