
annyival-is inkább , miut-Iiogy Máriát sem akar-

ták már fél - eíztendőnéi tovább a' klastromban

hagyni.

(Folytatása következik.)

XI.
' M U Z S I K Á R Ó L .
( Lásd: Sulzers alig. Theor. d. s. K. Art. Mas.)

A1 Muzsikénak az emberi fiívre való hathatós
ereje.

ezek a' módok és eízközök minden különös
esetben okosan öfzvé-kaptsoltatnak, és eggyes erővel
a' Muzsika' tzellyának el-érésére intézteinek, a' mu-
zsika-darab olly hathatósságot nyer, hogy az érzékeny
lelkeknek leg-rejtekebb réfzeibe mellyen bé-enyéízik,
»s azokban akármelly indulatot nagy hevességre lob*
bánt. Melly nagy légyen az említett módok által jói
el-rendeltt és egy helyesen meg-béllyegezett egéfzbe
Sfzve-vontt hangoknak ereje, kiki, ha egy ksrés. ér-
zékenysége vagyon, tsak azokból a' hathatós válto-
zásokból-is éfzre veheti, mellyeket az emberben a'
külömb-féle tántz - melódiák , ha különös béllyegeii
fzerént helyesen vágynak kéCtítve y okozni fzoktak.
Lehetetlen ezeket a'-nélkül hallani, hogy az ember a,'
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bennek-uralkodó leiektől el ne ragadtassák. Akarat-
tya ellen arra kénfzeríttetik, hogy a' mit azoknál
magában érez, azt a'testnek mozdulásai és a'tagok-
nak kiilÖmb féle vonogatásai által kiilső-képpen-is ki-
fejezze. Tapafztalásból tudgyuk, hogy muzsika nél-
kül a' tántz nem "sokáig tarthat: a' muzsika tehát a'
testit mozgásra kéf te:i, és minden bizonnyal olly
testi erővel bír, mellytöl a' mozdulásra fzolgáló inak
meg ragadtatnak. Igen hihető, hogy a' muzsika által
&' vérnek kerengését valamennyire meg-akadályoztat-
ni, vagy ellenben eló-mozdíttaBi lehet. Ismeretesek
a' történetek, mellyek némelly nyavalyákra nézve a*
Muzsikának gyógyíttó erejét bizonyíttyak; és, jól-le.
het ezekben sok ollyas tudósíttások találtatnak, mel-
lyek. a' mesékhez nagyon közelíttenek, az mind-az»
által, a' ki a' Muzsikának test-mozdíttó erejét ponto-
sabban meg-visgállya, leg-kissebbet sem kételkedik,
hogy a' Muzsika némelly nyavalyákat meg-enyhíthet,
némelly eket pedig meg - gyarapíthat. Hogy az ©llya.
nokat, a* kik az efzetósségben súlyosb nyavalygáso-
kat fzenvednek, a* Miizsika által valamennyire meg-
Czelídítteni, az egéfzséges embert pedig olly hathatós

-indulatra lehet lobbantani, hogy majd-neni a' dühös-
ségnek legalsó garádittsájg ragadtassák, senki okosait
nem tagadhattya.

Ki-tetfzik ezekből, hogy a' Muzsika a' hathatós-
ságra nézve a' töMbi Mesterségeket mind fellyül-ha-
Isdgya; mivel egytől sem tap^fztallyuk, hogy a' fzí-
Yet olly sebessen és olly ellent - állhatatlanul meg.



ragadná. Nem említ lem én itt a* Görii^ijk' résri
Pasannyainak, vagy akármelly rendetlen öröm-kiál-
tásnak ki mondhátatlan erejét: a' ki a' Muzsikának
hathatósságát magában akarja érezni, nem rzíikségps
egyéb, hanem hogy az Operában eggy ollyan Ariit
vagy Duétot hallyon, melly a' poézisra, dalra, har-
móniára, és az elS-adásra nézve mindenképp' tökél-
letes. A' mint Salimbeni eggy iliyen Jldagiót énekelt,
egynéhány ezer Hallgatók áímélkodó el-ragadtatás-
ban úgy állottak , mintha kövekké váltak válna.
Hallyuk ez iránt ROUSSEAU* jegyzéseit, dans la Julié.
T. I. p- 48- „ A' mint ötét énekelni hallottam > úgy
„ mond, egy meg-írhatatlan gyönyörűség foglalta-el
„ lassanként egéfz lelkemet. — Minden Izavára lel-
„ kémben egy kép, vagy fzívemben eggy indulat tá-
„ madott. Az éneknek tiindöklöbb és erős ki-fejezé-
,, sekkel tellyesebb réfzeinél, mellyek által a' leg-he-
„ vesebb indulatoknak rendetlensége le-festetik, 's
„ egyízer-'s mind valóban fel-is gerjefztetik, a' muzsi-
„ kának, a' dalnak , és a' követésnek képezettyei
„ egéílzen el-enyéfztek elmémb61. Ezekről el-felejt-
„ kezvén, úgy tetCzett, mint-ha magát a' fájdalomnak,
„ a' haragnak, és a' kétségben-esésnek saját fzayát,
„ magokat a' jajgató Anyákat, meg-tsalattatott fee-
„ relmeseket, dühösködö Tirannusokat hallottam vől-
,, na, és belső meg-rezzenésem miatt alig hogy he-
„ lyemen vefzteg maradhattam. — Nem! az illyen
„ érzés soha sem féüg-való ; vagy minden ijiáúlat
„ nélkül maradunk, vagy mértékletlen. tO?re lobba-
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„ nunk; vagy semmit nem hallunk ezyebet értelmet-
3, len zörgésnél, vagy az indulatoknak olly fzélvéfzes
„ háborgását érezzük , meUy bennünket el-ragad, 's
„ mellynek lelkünk ellent nem állhat. "

A' kik a' Muzsikának tsudálatos erejéről való tu-
dósíttásokat , mellyek a' régi Íróknál olvastatnak ,
egéffzen kétségeseknek tartyák, azok vagy soha tö-
kélletes Muzsikát nem hallottak, vagy belső érzékeny-
ség nélkül fzökölködnek. Az bizonyos, hogy az in-
dulatoknak hevessége az inak' mozgásitól és a' vérnek
sebessebb-kerengésétöl Tzármazik; azt pedig, hogy a*
muzsika, valamint az inakat, úgy a' vért-is mozgásba
hozza, senki nem tagadhattya. Mert a' hang a' leve-
gőnek mozgásából állván, melly a' hallásnak felette
ingerelhető fzerfzámait nagyon meg-ragadgya, lehe-
tetlen, hogy a' testet meg ne illesse; a' mi annyival
bizonyosabb , mivel tudgyuk , hogy még az élet-nél-
kül-való fzereket, az ablakokát, söt ROUSSEAU' jegy-
lése fzerént, Di&ionnaire de Musique. art. Musi. még
az erős falakat-is meg-rezzenti. Nem kételkedhetünk
tehát arról-is, hogy az érzékeny inaknak és a' vér-
nek meg-indíttása által az indulatokat is olly heves-
ségre gerjefztheti , a' millyenbe azokat semmi egyéb
Mesterség nem hozhattya. A' ki a' Muzsikának tsu-
dálatos erejéről való tudósíttásokat olvasni akarjávfel-
talállya azokat BABTOLINI' munkájában a' Régiek' Síp-
jaikról, és a' Párisi Akadémiának gyüjteménnyében.

Nem. mind mese bizonnyára, a' mit a' Görög ha-
gyomány Orpheusról mond, ki a' Görögöket a' Muzsi-



ka által a' vadságból kiragadta. Mitíoda jobb mó-
dot lehetne vallyon annak] végbe-vitelére válafztani,
hogy egy vad Nép néminemű íigyelmetességre és bel-
s5 érzékenységre hozattassék ? A' mi a' testi fziiksé-
geknek meg elégíttésére kívántatik, a'-nélkül az illyea
vad emberek többnyire nem fzükölködaek; de annyi
éfz ellenben és annyi okosság ö-bennek nem találta-
lik, hogy azt, a' ki vélek az erkőltsökröl, a'religyió-
ró l , és a' polgári rend - tartásokról értekezni akar,
meg hallgassák. Erre tehát őket a' nagyobb bövelke-
désnek ígérése által birni nem lehet. A' Poézis pe-
dig, valamint az Ékesen-fzóIIás, az 6 fzíveiket meg
nem illethetik ; úgy fzintén a' Kép-írás sem, a' mel-
lyen leg-fellyebb-is talán tsak a' fzép, ragyogó fzíneket
fognák ízémlélni, mellyekben semmi ki - fejezés nem
találtatik. A' muzsika ellenben, bé-hat nállok, mivel
az inakat meg-ragadgya, és a'-mellett sokat-is mond-
hat nékik , mivel fzíveikben , akarattyok ellen, kü-
lömb - féle indulatokat támafzt. A* fellyebb - említett
tudósíttások tehát, ha mindgyárt tó'rténetbéli hiteles-
ség nélkül vólnának-is 3 terméfzetes igazsággal mits-
den-képp' bővelkednek.

Ennél a' világos elsőségnél, raelly a' Muzsikának
minden egyéb Mesterségek előtt adatik, azt még-is
fel jegyzeni el nem múlathattyuk, hogy aihak foga-
nattya sokkal múlandóbbnak látfzik, miat-sem a' többi
Mesterségeké. A"mit egyfzer láttunk, úgy ízinte, a'
mit az olvasott vagy hallott befzéd által meg-értet-
tünk, azt emlékezetünkbe könayebben viffia idézhet-
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tyük , mint a' tsupa hangokat. Innen van, hogy a'
Kép írástól és a' Poézistól fel-ébrefztett érzéseket ma-
gunkban megújjíthattyuk, ha mindgyárt azoknak mü-
Yei előttünk nintsenek-is. De a' muzsika-darabokat
többízör kell hallani, ha azt akarjuk, hogy fogsnat-
tyok állandó légyen. Akkor ellenben, mikor vala-
nielly hirtelen és múlható érzést kell támafztam, ezt
a' tzélt a' Muzsika, akármeüy egyéb fortéij oknál,
*sokkal könnyebben és bizonyosabban eléri.

Az eddig-tett jegyzésekből önként következik, hogy
ezzel a' Mesterséggel a' Politika a' leg-fontosabb fog-
lalatosságoknak végbe-vitetésére igen fzerentsésen &*
betne. Melly ki-mondhatatlan nagy hiba tehát, hogy
a' Muzsika tsupán tsak hivalkodó emberek' mulatsá-
gának nézettetik! Kell-e vallyon több ennél, annak
meg-biionyittására: hogy az ollyan fzázad , melly
egyéb-aránt a' tudományokra, a' gépelyes mestersé-
gekre, és az elmésségnek müveire nézve felette gaz-
dag; józan okosság nélkül, melty amazokkal haszno-
san élni tuána, nagyon Mkölködhetik ?

{ Következik : a' Muzsikának mire-valósdga és polgári

hafznai..)


