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XX.

A' M U Z S I K Á R Ó L .

(Lásd: Sulzers Alig. Theor. Art. Musíck.)

A* Aliizsikának eredete és mivolta,

J l J A e n n e k a ' k e H e m e t e s Mesterségnek mivoltát
és valóságos terméfzetét igazán meg akarjuk érteni,
azonn kell lennünk, hogy annak eredetét a' Termé-
fzetben keressük-fel. Ez nekünk annyival könnyebb,
mivel a' Muzsikát néminémü-képpen még most-is na-
ponként támadni láttyuk, és az éneklésnek az ízlés
által-való első és nyersebb pallérozását a' fél-vad-
ságú Nemzeteknél még most-is fel-talállyuk.

A' Terméfzet , a' hallásnak érzékenysége és a*
fzív között, fzoros és felette - atyafiságos fzövetséget
fzerzett. Mindenik indulat tulajdon hangok által is-
mérteti-meg magát, és ezek a' hangok a' Haligatónak
Izívében éppen azon indulatos érzést fzokták fel-lob-
bantani, a' meSlyből fzármaztanak. A' belső fzoronga-
tásból eredő kiáltás ijedésbe hoz bennünket, és. az
örvendező fzózatok mi-bennünk-is örömet okoz-
nak. A* gorombább érzékenységek, az ízlés, a' f*ag-
lás', és az illetés, nem ébrefzthetnek-fel egyebet
rak gyönyörűségnél, vagy kedvetlenségnél, rtfellyek
önnön magokat, amaz ugyan a' vele-való-élés, ez pe-



dig az űtá'ás által, fel-emefztik; a'-nélkül, hogy a'
léleknek emelkedésére vagy kg kis.'ebb fiolgálatot
tehessenek. AÍ Ö egéiz tisllyok tsupán tsak a' testet
illeti. De az, a' mit velünk a' hallás és látás érez-
tet, a' iél<kn k és a' fzivnek tehetőssegere tzéloz, és
ebben a' két s'rickenyNégben o^os és erköltsi tseleke-
detekre ndíltó eizi-özöx fekiifzDek. E' két nemes ér-
zékenység Közül a' h;,lí-sn k sokkal hathatósb ereje
vagyon. Egy harmrniátían hang ízerfelett keltemet-
Ienebb, és sokkal nag; obb háborodást okoz bennünk,
mint-sem cg/ haíoc.ó haraioniáüanságú f'zín; és az
égi fzívárváaynak fzíneiben uraíkcdó kedves harmó-
nia sokkal alább való hathatósr-ággal illeti fzívünketj
mint-sem fiinte p.nnyi és egymással ízinte clly fzoros-
san meg-eggyezö hangok, p. o. egy tifzta orgonán a'
hármas haag-rggyezések, illetni fzokták. A'hallás te-
bát, az indul-toknak gerjefetésére , mindnyájok kö-
zött leg alkvílmatosabb érzékenység. Kitsoda mond-
hattya, hogy valaha ö-benne a'harmoniátlan és ellenes
fzínek fájdalmas érzéseket okoztak légyen? De a'har-
moniátlan hangok a' hallás' ízerí'zámiit olly ellenesen
meg-ragadhattyák, hogy a' Haligató majd tsak nem
kétségbe-esésre ho?atta:ik.

Ez a* liiiömbség minden bizonnyal onnan fzár-
mazik, hogy ama' fzer, melly által a' hallásnak inai
mozgásba hoz^ttatnak, úpy-mint a' levegő ég, sokkal
gorombább és ustiebb, miat a' világosságnak elemen-
torna, melly a' fzemet illeti. Mire-néive, a' hallás-
nak inai hathatósb tafzittásokat vévén, u^yan»ezeket
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az inaknak egéfz fzifzi '-iájára el-terfetethetik; a' mi
a* látásnál meg nem türtémk. Ebből az-utáűn kön*
nyü megérteni azt-is, mi-képp' légyen lehetséges, a'
hangok által az egéfz testet , és következendö-
képpen a'lelket-is, olly hathatósan meg-érdekleni.
Hogy a' hangban ezt a' nagy erőt fel - találhassuk ,
sem méllyebb efzmélkedésre nintsen fzii ks ágiink, sem
hoflzasabb tapafztaláira. A' leg-vígyázatlanabb ember-
is éfzre veheti.

Ha tovább még azt-is meg-gondollyuk , hogr
némellykor az indulatba hozattdtott ember ebben az
állapotban hofizasabb ideig örömest meg - marad, és

.ogj magában az indulatos érzést erőre hozni , 's
sö-képpen-is, meianél jobban lehet, kimutatni igye-

kezik , a* mint ezt az örömben, 's némellykor a' ha-
ragban , 's a' többi indúldtokban-is, meg-lörténDi ta-
pafzta'lyuk: köcnyen által-láthattyak", mi birhattya
íokfzor a' le;-nyirsfcbb embereket, söt tnég a' njeg-
fontolásfcéli tehetség nalkül fzQkőlködd gyermekefcet-is
arra, hogy az indulatos, és egymást fel-váltó kii-
lömb-féle hangoknak -sora által, magokban vagy más
emberekben, valamelly indulatot nagyobb - nagyobb
gerjedésre lobbantam iparkodgyanak.

Ez ugyan még nem valóságos dal, hanem, tsafc
ennek első és terntéfzet-fzerént-való bimbója : de ha
még egynéhány könnyű jegyzésekkel és egy kevés
ízléssel öfzve-kaptsoltatik, a' valóságos dalt láttytik
beldlle Izármazni. Ezek a' jegyzések a' mértékre-vett
jnozdúlásnak 's a' rithmusnak erejét, és mind a*
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kettőnek a' hangokkal való fzorps fzövetségét , il-
letik.

A' mértékre-vett mozdulás, melly eggyenlö idők
alatt eggyenlö közeket halad, és a' lépéseket erös-
sebb dobbantas által eggyenként fel-ofztya és érezhe-
tőkké téízi, nagyon mulatságos, és a' fárafzló munkát
vagy az egyéb-aránt unalmas tárgyra-való figyelmetes-
séget kimondhatatlanul meg könnyebbítti. Tudgyák,
vagy érzik ezt, az alábbvaló - efzű embetekis ; mi-
re-nézve, a' fáradttságos mozdulásokat, roellyeknek
hofTzasabban kell tartani, p. o. mikor valamelly ter-
het vifznek vagy húznak, taktusra és eggyenlö lépé-
sekben végzik. Innen van "azoknak taktusra - vett
mozdúiások-is, kik a1 hajókat húzzák , vagy a' víz'
tetején evező lapátokkal eldbbre tafzittyák, a* mint
már hajdan Ovidius-is fel-jegyzette (Trist. X. IP.
Elég. i.) ,,Ez az oka, úgy-mond S, miért énekel,
„az agyagos kavitsra görnyedve nieg^homorodván ,
,,a' ki a' késedelmes hajót a' folyó-víz ellen húzza,
„és a' ki a'lassú evezőket mellyéhez eggyenlö-kép-
„ pen vezetvén, 's a' vizeket mértékre vervén, karjait

v fáradttságosan forgattya."

De még jobban felvídámíttya az embert az a'
taktus fzerént-való mozdulás , ha benne a' 'rítmus-is
fel-találtatik: áz az, ha a' mindeaik lépéshez vagy
taktus-hoz tartozó kitsiny haladásokban, az erőre és
gyengeségre nézve, kiilömb-féle változások vágynak»
több lépésekből nagyobb tagok formáitatnak, a' mi
az egy-formaságnak külömb-féleséget ád. Innen tá-
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road a'ritmusbeli rend 3'Kovátsok' porolyözésáben,
és a' Tsépiök' veréseinél!. Ez áital a' munka nagyon
meg-könnyebbedik, mivel az elme, ami' gyönyörű-
ség áltai, meHyet a'küSömb fé e-éggel öfzvekaptsoltt
egy-fortnaságban talái, a'munkának folytatására hat"
hatosán fel-ébrefzieíik.

Ezt a' taktus fzerént-való és ritmusbéli mozdúkíst
fzorossan öfzve lehet kap'solni a' hangoknak egy bi-
zonyos sorával; mh'el az efféle sor a' mozdulást ,
terméTzete fzerént, magába fo.;lailya: és így már, a'
taktusra- és ritmusra vett valóságos dalnak eridetét ,
mivoltát, és a' tánttzal-való terméfzeíes fzövetségét-
is, fáradttság nélkül által-láthattyuk. S3t egykevés
efzmélkedés utánn, mellyre bennünket az eddig tett
jegyzések önként fel-segístenek, még azonn sem tsu-
dálkozhatunk, hogy a''Muzsikát a' leg vadabb Nípek-is
könnyen fel-találták, és hogy annak pallérozásában
még egynéhány lépéseket-is tettek.

A'Muzsika tehát olly mesterség, melly az em-
beri terméfzetre van fondálva, 's a' mellynek követ-
kezendö-képpen változhatatlan reguláji vágynak, mel-
lyeket fzükség-képpen fzemeink e!ött kell tartanunk,
ha muzsikabéli darabokat fcéfzítfeni, vapy ennek a'
mesterségnek pallérozásában munkálkodni akarunk.
A' reguláknak változhatatlansáíát ugyan, valamint
a' többi fzép Mesterségekben, úgy a' Muzsikában-is,
nagyon ellenzi egy közönséges elö-itélet; de a' melly-
nek helytelensége leg-ottan fci-tetfzik, ha azt egy
kevéssé Izemesebben meg-visgállyuk. Azt mondgyák
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tuclni-illik némellyek, hogy „a'Khínai Lakos az Eu-
r ó p a i Muzsikában semmi gyönyörűséget sem talál;
„ ai Európai Lakos ellenben a' Khínai Muzsikát ki
„ sem állhattya: nem igaz tehát, ho'gy ennek a' Mes-
,, tersé;;nck a' közönséges és mindeniitt-eggyenlö em-
„ béri termeikéiben fondáltt , és így változhatatlan
„ reguláji volnának." De lássuk erre a'feleletet.

Ha a' Muzsikának semmi egyéb tifzti nem volna,
hanem hogy egy fzempillantásig tartó örömet, félel-
met, vagy ijedést ébreíTzen; erre akármelly öröm-
kiáltás, vagy belső fíorongatásból eredő hang, melly
egyf-erre több emberektől tétetnék, minden-képp' ele-
gendő volna. Ha valamelly sokaság örvendezve vagy
meg-ijedve egyfzer's-mind fel-kiált, ez által hatalma-
san meg - ragadtatunk , bár melly regulátlanok, za-
varttak, rendetlenek, és harmónia nélkül-valók légye-
nek-is a' fzózatok, mellyekböl az efféle kiáltás áll.
Erre semmi regula nem kívántatik. De az illyen ki-
áltás tartós nem lehet, és, ha tovább tartana-is,
nem sokára egéfz erejét el-vefztené, mivel a' reá-való
figyelmetesség hamar el-enyéfzne bennünk. Arra te-
hát, hogy a' hangoknak ereje és hathatóssaga tartós
légyen, fzükséges, hogy mértékre vétessenek: mert
a' mérték egyedül, melly figyelmetességünket hofz-
fzabb ideig le-kötelezheti. Érzi ezt, ha által nem
láttya-is, minden ember, a' kiben tsak egy mor-

- zsányi érzékenység yagyon : a' Búrét és a' Kaschinz
a' Szibériai pufztákban, az Irokéz és az Indiai fzinte
ágy, mint a' finomabb-hallású hajdani Görög. (Lásd:
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Gmelins Rehe. 3. Th.) A' hol psdig mérték, avagy
metrum és ritmus taláitatik, ott rend és regula íze-
rént-való fel - ofztás - is vagyon. Erre nézve tehát-
valamennyi Nemzetek mind eggyenlö fö és funda-
mentális regulákat követnek. De mivel a' mérték
fzámtalan változásokat fzenvedhet, a'-nélkül, hogy
mérték lenni meg-fziinrryön : ezekre-nézve mindenik
Nemzetnek saját ízlése-is lehet; a' mint a' külömb-
féle Népeknek tántz-melodiájikból nyilván ki-tetfzik.
A* különös ízlések tehát kölcmb-félék lehetnek , de
a' rendnek és egy-mértéküségnek (&ymmetria, Eben-
maqfs.) közönséges és fö reguláji mindenütt egy-
gyenlök.

Hogy pedig az eggvik Nemzet a' frissebb , a'
másik a' lassúbb mozdulást fzereti; hogy a* vad Né-
pek nem annyi változást, és nem olly határozott
egy-mértéküséget keresnek , siint azok , a' kik a*
Szépnek érzésében gyakorolttabbak ; hogy némelly
emberek a'hangokban több dissonantziát el-viselnek,
mint-sem mások, kik a' sok hangoknak elegyülésé*
ben az Eggrest érezni jobban meg-Pzokták; hogy erre
való nézve a* közönséges és fundamentális regulákat
a* különös esetekre mindenik Uemzet a' maga' tu-
lajdon módgya fzerént alkaltnaztattya, a' miből a'
kölönös reguláknak külömb-félesége támad : ez igen
terméfzetes; és az ízlésnek eggy-általlyában tetfzésiink
fzerént-való változhatóságát semmi-képpen meg nem
inutattya. Nem láttyuk-e még magunk között-is ,
hogy azok, a' kiknek finomabb és gyakorolttabb hal-



lások még a' kitsinységeket-is meg-érzi, töt
TA vigyáznak, mint mások, a' kik ezeket
nem-vett regulákat tsak az-utána nyomoz
kinyomozván követik is, minek-utánna a5

nagyobb kéfzségre jutottak? A' különös íz
lömb-félesége tehát, valamint a* többi Mt
ben, úgy a'Muzsikában is, meg nem mutat'
azoknak regulájik nem az emberi terméfi
dálva, és így nem is változhatatlanok légyé

JÍ Muzsikának leg-föhh tzéllya, és
el érésére Jzolgáló módgyai.

J\z eddig-tett jegyzésekből, hogy a* Muz'
sö mivoltára nézve, nem egyéb, hanem ollj

nak egymás - utánn foíyó sora , mel.'yek
érzésből támadnak, és ezt következendö-ké:
festik, 's a' melíyek el-xrégre arra-való eröv<
ho^y az indulatot másokban is fel-lobbants,
fzasabb ideig fenn-tartsák, táplálh'ák, és h
tesyék. Most már tehát azt kell kivált-kép
visgálmyik: mire viheti a' Muzsikát a' tap
a' jó íz, az efzmélkedés, a' mesterség? és
hetce annak mü-darabjait a' polgári életben
nosabban fordíttani?

Leg-főbb, tzéllya, az indulatoknak fel-
séböl és táplálásából, —erre fzolgáló mó
efzközei, a' hangoknak külömb-féle folyam
állanak; harznos alkalmaztatása pedig akko



"eg-Iielvesebben, ha mü-darabjai a* na;y Ter-
iek az indulatok iránt-való nemes fzártdékait
zdíítyák. A' elsőről itt értekezünk : a' harma-
pedig akkorra haggyuk, minek-istánna majd a*
íaak az emberi fzívre-vaíó hathatós erejét ér-
bben meg-magyaraztuk.
Muzsikának most-említett tzéílyáról nem ké-
etiinkj mihelyt az bizonyos, hogj/ a' Muzsika
1* terméfzetes öíziönbdl fzármazott, melly az
sok ízben arra kíízteti, hogy magában vala-

adúlatot erőre hozni, és IiofTzasabb ideig fenn-
, iparkodgyék. Minden indulatok közül, úgy

hogy az öröm volt első, melly a' dalra okot
az-utánn pedig az a* terméízet-fzerént-való

, hogy az ember a' súlyosabb munkánál maga
fel-vídámíttsa. Mivel ez kétféle-képpen tör-
*-meg, úgy-mint a1 munkának tsupa könnyeb-
által, midőn a' fígyelmetesség, a*-kiilömb-fé-
kel fel-váltott egyformaságoknak segedeímé-

súlyosról kellemetes tárgyra vezettetik, vagy
a' valóságos vídámíttás által, mellyet a' hat-
mozdúlás, és az elevenséggel-tellyes Jiangok,
Izoktak: a' Muzsika az első esetben az érzé-

geknek meg-ragadására és néminemű bájoíásá-
másodikban pedig a' testi és elmebeli tehetsé-

c fel-ébrefztésére tzéloz. Az érzékeny, ízomorú,
enes indulatokat a' terméfzetes Muzsika, elejin-
•agy telíyességgel nem, vagy leg-alább ritkán ,

•ózta. De minek-utánna tapafztalták, iiogy a*



Mesterség az efféle indúlatokat-is felette h<"
le-festheii, következendo-képpen a' Hallgati
ben-is fel-ébrtfziheü : a' Muzsikát el-vé«re
gerjefztésére - is kezdették fordílLini. Mivel,
az eggyes embernek több vagy kevesebb e'e
és az a' különös mód, mellyel magokat az
lati külsődképpen ki-mutatni fzokták, az ö
fzív béllyegéveí, avagy karakterével, leg-
fzövetségben állanak : a' Muzsika sokfzor aa
embernek, söt egéfz Népeknek nemzeti erkö
a' mennyire ezeket érezni lehet, értelmesen
heti, és ki-fejezheti. Innen V3n, hogy a' nerr
lok, és a' vélek öfzve kaptsoltt tántzok, a'
erkfiltseit híven le-rjj?.ollyák. Frissek ezek i
és tántzok, vagy komorak, fzelídek vagy há
ke'lemetesek vagy fáradttságosak, elevenek \
nyák, tifzta-'mértéküek ragy nyers hibákkal te
valamint magok a' nemzeti erköltsök.

Hogy_ pedig a' Muzsika az értelemaek (
3us) ollyatén tárgyait-is le-fesse, mellyek az
tokkal, tsupán tsak mivóltoknak éfzbéli és m
ismerete által, vagy éppen semmi ízöretségbt
állanak; erre elégséges okot a' Muzsika' tern
ben nem találunk. A' gondolatoknak és képez<
ki-fejezésére a' nyelv, avagy befzéd, találtati
encek, és nem a' Muzsikának kötelessége, he
tasson, és a'képzelő tehetség'elejébe képeket
Az illyen festés a' Muzsika' tzéllyával egyenes
lenkezik. Eggy - általlyában tehát a' Muzsik;



illetheti az embert, mint gondolkozó vapy kéf>-
15. hanem tsak egyedül mim érzá és indulatos
i: mert a' Muzsika nem a' gondolatoknak, sem
erméfietben eld-akadó tárgyaknak vagy esetek-

faanem egyedül tsak az indúlitoknak nyelve,
•nibői az következik, liogy az ollyan muzsjka-
ab , melly semmi-féle indulatot nem ébrefzt, az

muzsika-műnek nevét meg nem érdemli. Bár
!y mesteríéeesen foüyanak eeymás-irtánn a'hangok,
>ár-nieílv fáradttságosan, *s a' leg-nehezebb regu-
fzerént helyesen fzerzett légyen a' harmónia: az
an darab még-is, melly fzíveinkben indulatos ér-

nem támafxt, semmit sem ér. A' Hallgató , a*
kedvéért valamelly muzsikabéli darab kéfzít-

•, ha egyéb-aránt a' Mesterséget nem érti-is, tsak
•nj fzzve legyen, leg-ottan nseg-itélheti, ha jó-e,

• roílz ? Ha azt az ö fzíve meg nem érti. bíz-
mondhattya felöle, hogy, tzéilyához alkalmaz-

a nem lévén, semmit sem ér: ha pedig érzi, hogy
ét a' darab meg-illette, tétovázás nélkül jónak
ezbeti, mivel tzéllyát el-érte. Mert eggy-által-
ian, a' mi a' maga' tzéliyát el-éri, az mind jó. —
azonban, ha az efféle darab nem lehetne-e még
? ha a' Muzsika-fzerző, a' mesterségnek vagy ;jő
nek fogyatkozása miatt, meg nem gyengítetr-e ,
' meg nem rontott-e benne valamit? és több efféle
esetnek megfejtését, haggya a'Hallgató azokra,
a' mesterséget méllyebben értik. Mert tsak ök

írik a' fel - tett tzélra vezető módokat, és így



széknek nagyobb vagy tsekélyebb erejéről-is helyes
itéieiet tsak ök ejthetnek.

A* Muzsikának itt meg-irtt tzéllyára , nagyon
fzükséges, valamint a' Mestereket, úgy a' Muzsiká-
nak Kedveliöjit-is, meg-emlékeztetni: mivel atnazck
sokfzor egéfz igyekezeteket arra fordíttyák, hogy ma-
gokii.sk tsupa mesterkélt! állapotokkal, úgjT-n;:;it
küiömb-féie fzaladozásokkal, ugrásokkal, hafiont^íaa
és míg is fáradttságos harmóniákká!, tipsolást iztrea-
zenek: a' Muzsikának Baráttyai pedig a' ditséretet
többnyire tsak arra pazarollyák, a' ki olly mestersé-
gesen játfzott vagy énekelt, a' mint a' köiéieu tántzoló
Tüudér, vagy a' ki a' fzerzésben oliv sok akadályokat
meg-győzött, mint a' ki ló-hátonn - állva sebessea
nyargal.. Mennyivel terméfzetesebb , sígyezilaussul a'
fiiemiiének valóságos énekét többre betsülni , mint-
sem az ollyan muzsika-darabot, meliy ezt a' mada-
rat majmozni akarja?

A' tzél utánn, azok a' módok, mellyek ennek
el-érésére fzolgálnak, 's a' mellyeknek ismeretéből és
alkalmaztatásából a' tulajdon-képpen-való Mesterség
áll; a' bővebb visgálást leg-inkább meg - érdemlik.
Itt tehát arra a' kérdésre kell meg-felelnünk: mi-kép-
pen lehet a' hangokat az indulatoknak értelmes nyel-
vévé tenni? és miképpen kell azokat úgy öfzve-rzer-
keztetni, hogy azok által a' Hallgató indulatba ho-
zattassék, ugyan-abban eggy ideig fena - tartassák »
és egy bizonyos kellemetes eröfzak által arra kénfee-
ríttessék, hogy ebben az állapotban örömest' meg-



tnar. .dgyon ? Ennek a' kérdésnek meg-fejtésében
fogla'taük a' muzsika-mesterségnek egéfz theoriája.
Az erre-való módúk és efzközök tehát rövideden a*
következendő!;:

i) A' dal, avagy az eggyes hangoknak sora , a*
mennyire tudn;-illik ezek, az indulatnak különös ter-
méf.ete uerént, halkkal vagy frissebben, mellyen vagy
rnagssan, gvengén vagy erössen, vonítva vagy ta-
fziiva, mellyen SL mellyböl vagy tsak a' torokból ,
cssyobb vagy kissebb közekben egy-mástól el-külÖ-
cözve, és a' muzsikabéli menésnek több vagy keve-
sebb egy-formaságával elő-adatnak. Az illyen hangok-
nak rövidebb sora, melodiás ízetskének, vagy mu-
zsikabéli gondolaínak neveztetik. Ki-ki által-láttya,
hogytáméntalan sok illyen ízetskéket lehet ki-gondolni,
mei-yek valamennj-ien mind egy bizonyos indulatnak,
vagy ezen indulat'küSönösb árnyékozásának, béllyegét
magokon viselíyék. Az illyetéu ízetskékböl el-végre
eggy ígefz támad, inellyet <ía/-nak nevezünk. -— Kön-
nyű meg-fogni, továbbá, hogy ezen ízetskék, avagy mu-
zsikabéli gondolatok, már a' ízelídebb gyönyörködést,
vagy az elevenebb vidámságot, vagy.az ugró örömet;
már ellenben a' fzívre-ható érzékenyességet, vagy a'
komorabb fzomorúságot, vagy a'hathalósb keservet,
vagy pedig a' dühösködö haragot 's a' t. értelmeseri
ki-fejezhetik; és hogy kös'etkezendS képpen az indu-
latokat tzikkelyetlea hangokban lefesteni, nem lehe-
tetlenség. Ezeknek ei-végre akármellyik nemét egy,
vagy több, ííózatbanis elö lehet adni; melly fzerént



a' fel-gerjefztendö indúiat-is a' Hallgatót vagy gyen-
gébben , vagy erössebben elfogja, és ízívét vagy meg-
nyúgoíztaltya, vagy meg rezzenti. Az efféle melodiás
gondolatok tehát, ha indulatos hangokból áilanak ,
avagy, egy fzóval: a' dal, első módyya és efkközs
a-Muzsikának, mellyel fö tzéllyát, az Indulatoknak
gerjesztését, el-érheti.

a) Második efzköze a' tónus, avagy a'hangnak neme,
meliyben valamelly muzsikabéli gondolat elö-adatik.
A* fzírnek indúlattyai, az ember' fzavának S'zerrzámai-
val felette fzoros fzövetségben vágynak. A'torok ezek
által már fzükebbre , már tágasabbra nyittatik; és
így, már tifztább és harmoniásabb, már tompább és
zavarttabb hangot ád. Ezt ki-ki világosan éfzre ve-
heti, ha valamelly indulatra-lobbantt embernek be-
fzédét vigyázva hallgattya. Ha tehát a' külömb-féle
hang-vezetők közül, mellyeknek mind eggyike különös
béllyeggel bir, mindenkor az válafztatik , ' mellynek
hangzása mindenik magános gondolatnak saját béllye-
gével megeggyez, ez által az indulatnak ki-fejezése
felette nagy erőt és hathatósságot nyer. Mirenézve,
a' hangnak nemei, avagy a' tónusok, és modulátziók,
mellyeknek segedelmével a' magános gondolatok az
iadúlatot külömb-féle árnyékozások által nagyon fel-
emelhetik, a' Muzsika' tzéllyának elérésére második
mód és efzkÖz gyanánt fzolgálnak.

3) A' harmadik eízköz, a' dalnak mozdúlásában-
való mérték, avagy a' metrum és ritmus, m'ellyek
eggy-általlyábaa az egy-formaságot külömb-féleségek-
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kel elegyíttik. A' dal ez által olly fzepséget, avagy

gyönyörködtető tulajdonságot nyer, melly a' hallás*

érzékenységét arra ingerii , hogy a' hangok* folya-

mattyára örömest és félbe-fzakafztás nélkül figyel-

roezzen. De a' ritmusnak azonn-kivül, még az in-

dulatoknak ki - fejezésére nézve - is , felette nagy

ereje van.

4) A' Muzsikának negyedik módgya és efzköze a*

mellyel az indulatok' gerjefztését végbe-viheti , a'

harmónia, melly a' fö dalt késérni és támogatni fzok*

ta. Ez a' ki-fejezésekre nézve ki-mondhatatlanúl

nagy erővel bir. Vágynak nyúgofztaló harmóniák ,

és vágynak ellenben ollyanok-is, mellyek a' tsikorgő

dissonántziák által, kivált ha a' taktusnak leg-hatha-

tósb réCzeire tétetnek, és a' fel-óldozásban egy darab

ideig fenn-tartatnak, a' Hallgató' fzívét nagy nyugha-

tatlanságra gerjefzthetik: a' mint ezeket, majd annak

idejében jobban meg - magyarázzuk. így tehát a'

Hallgatót, tsak a' tsupa harmónia által, már elégé-

désre, vagy nyughatatlanságra, már ijedesre és fzo-

Tongatásra, már fzomorúságra vagy vidámságra,

ébrefzthettyük.

(Következik : d Muzsikának az emberi fzívre • valú

hathatós ereje : az-utánn pedig mire-valósága, és

polgári hafznai.)
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