Hollós Máté:

ÉREMMÛVÉSZET A ZENÉBEN

LISZT: SZÜRKE FELHÕK

S

zürke felhõk... Impresszionisztikus cím. Gomolygást, kontúrok hiányát sejtetõ. Ha
tudjuk, hogy a szerzõ Liszt Ferenc, de még nem ismerjük a darabot, romantikus
szenvedélyt is várhatunk: valamit, amit meglát(unk) a szürke felhõkben. Tájfestésbõl –
képzelt cselekményt.
Vajon ilyen élmény vár-e ránk, amikor meghallgatjuk az 1881-es keletû, tehát már
az idõs Liszt keze alól kikerült kompozíciót?
Az elsõ négy ütem egyszólamú. Nem súlyról indul, tiszta kvartra bõvített kvartot
építve disszonánsan takarja a hangnemet, s a módosított hangot átköti a páros ütembe –
igen: ez ködöt áraszt, felhõképzetet. (Fontos szerep jut itt a Beseelungnak: az elõadó
hang-átlelkesítésének, beleérzésének, amellyel érzékeltetnie kell, hogy a frázist indító D
hang voltaképp nem az elsõ, hanem egy képzelt elsõ utáni második hang.) Az átkötött
hangból g-moll hármashangzat felbontása rajzolódik ki. Konkrétum, de a hangnem
továbbra is homályt sugall. Az 5. ütem segít a tájékozódásban: a B basszus a hangnemiséget
erõsíti, ám a g-moll I. fokának tercével szextakkorddá gyengíti a végre megtalált
fogódzót, s e basszushangot halkan remegtetve inkább a felhõ szürkeségét idézi. A frázis
utolsó ütemében el is hagy minket a B hang talaja, ismét a levegõben marad a dallam. A
9. ütemtõl visszakapjuk az elveszített basszust, de fölötte bõvített hármashangzatok
mixtúrái lepik be köddel a tájat. A legelsõ nem is bõvített hármas: egyik tagjának
kromatikus váltóhangja teszi áttekinthetetlenebbé a képet (D helyett Esz), azután
„föloldódik” ugyan a B-re épülõ bõvített hármashangzatra, de a további menetben ismét
erõsödik a disszonancia, amint kromatikusan csúszik lefelé az akkord, az orgonaponttal
már nem alkotva közös struktúrát. A 19–20. ütemben érünk – nem egészen „hajótöretlenül”
– révbe. Visszatér a kezdõtéma, azaz annak variánsa. Nem hallunk már kvartugrásokat,
de megmarad a csillanó nyílhegy Cisz. Megmarad a súlytalanról indulás és a g-mollba
hajlás, de nem kapjuk már meg a moll alaphangját: megreked a melódia B-n.
Ez a mû középpontja. Eddig 24 ütemet jártunk be, ezután is annyi van hátra. De itt
az eddigi „lény nem lakta éj”-ben feltûnik a szubjektum. Eredeti témánk az eredeti
magasságban ellenpontjává húzódik vissza a fölötte megjelenõ, g-moll dallamnak,
amely fél és egész hangjaival távlatosan ereszkedik alá. A melódia mindössze két ütem,
azt szekvenciázza. Ezt követõen a mély regiszterben halljuk viszont a korábbi tremolo B
basszus fölötti akkordokat: elõbb az Esz-re tágítottat, majd a saját hangnem III. fokának
bõvített hármasát, végül pedig a kromatikusan lefelé haladó mixtúrákat. Fölöttük fél
ütemnyire elcsúsztatva, fõsúlyt sohasem érintve kromatikusan járjuk be a hangnem teljes
hosszát, hogy hangzásarányban legyen a bal kézzel, oktávban. A félhangonkénti fölkúszás
végül kilóg a mély regiszter fölül. Mintha csak azt mondaná: és így tovább a végtelenségig...
S a végtelenség kapuját két tört akkordban pillantjuk meg. A záró hangzat hiányos II.
fokú nónakkord. G-jére vezet az elõzmény-akkordban a kromatikus menetet megtorpantó
Fisz átörökítése.
Csalatkoznunk kellett-e, ha impresszionisztikus tartalmat vártunk a Szürke felhõk
címtõl? Ha regényességet hittünk kapni a romantika nagymesterétõl? Aligha. Csak
valami többlet is járult mindehhez. Az a fény, amely e szürke felhõk gomolygásából utat
mutatott Bartóknak és a 20. század megannyi irányzatának a hangnemiségnek a
korábbiaknál tágabb értelmezése felé.
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