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Harmadik etûd – Touches bloquées
Az elsô köteten belül az elsô három etûd egy csoportot alkot, és mindhárom aján-
lása Pierre Bouleznek szól. Az 1985- ben keletkezett harmadik etûd, a Touches
bloquées ôsbemutatója Volker Banfield nevéhez fûzôdik: a mû 1985. szeptember
24- én Varsóban hangzott el elôször a nagyközönség elôtt. Tempójelzés: Presto
possibile, sempre molto ritmico az autográfban. Ligetinél szokatlan módon metro-
nómszám nem szerepel, és az elôadás idôtartama sincs meghatározva. A Schott-
kiadásban már Vivacissimo, sempre molto ritmico tempómegjelölés áll, és a mû
elôadásának idôtartama kb. 1’40’’. A középrész tempójelzései is eltérôek a két for-
rásban. A kéziratban: Poco meno presto, ma presto assai, impetuoso, a Schott-
kiadásban viszont feroce, impetuoso, poco meno vivace szerepel.

A cím: Letartott (blokkolt) billentyûk már eleve jelzi, hogy ez az etûd egy speciá-
lis zongorázási technikára alapozott invenció. Ligeti az elôadási utasításokban
Henning Siedentopf cikkére1 hivatkozik, aki a letartott billentyûk alkalmazásáról
ír. Az egyik kéz hangtalanul nyom le bizonyos billentyûket és lenyomva tartja
ôket, amíg a másik kéz a letartott és a szabad billentyûkön egyaránt játszik; vagy
pedig az egyik kéz hangzóan billentett hangot tart tovább lenyomva, ezáltal kire-
kesztve az éppen letartott billentyût a további megszólaltatásokból. Mindez fur-
csa, szaggatott hangzásképet eredményez, amint azt a szerzôi utasítás is jelöli:
sempre legato, „stuttering” / „stotternd”, azaz dadogva.

A nyolcadmozgásban lekottázott textúrát a hangzásban minduntalan rövid
szünetek szakítják meg, ezáltal pontozott ritmusok illúzióját keltve, illetve rend-
szertelen, capricciózus ritmikai képet alkotva. A leírt ritmikai konfigurációk a való-
ságban nem a leírt ritmusoknak megfelelôen szólalnak meg (lásd az 1. kottát a 460.
oldalon). Ligeti ezt a technikát alkalmazza a Drei Stücke für zwei Klaviere második,
„Selbstportrait mit Reich und Riley (und Chopin ist auch dabei)” feliratú tételé-
ben is. A Touches bloquées etûdben természetesen nemcsak a leírt ritmika és a hang-
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zó ritmika különbözik egymástól, hanem a leírt hangok és a megszólaló hangok
is. A fel- alá cikázó nyolcadok, amelyek az ütempárokat kezdô legato hangközlépé-
sek kivételével többnyire kromatikusan követik egymást, eleinte az egyvonalas
gesz és a kis h hangok közötti utat járják be, ám a valós hangzásban nem kromati-
kának hallatszanak, hanem a kétütemenként jelentkezô legato lépések után egész-
hangonként lépegetnek fel és le, és ehhez járulnak még a letartott húrok rezonan-
ciája által keletkezô felhangok is.

Mint minden etûdjénél, Ligeti itt is hangsúlyozza az elôadási utasítások szöve-
gében, hogy az ütemvonalak nem jelölnek metrikai támpontot, sem tagolást, csu-
pán a tájékozódást segítik. Az etûd elsô tizenhárom ütemében az ütempáronként
jelentkezô legato nyolcadpárok egyértelmûvé teszik a kétütemes lélegzést. (A ti-
zenhárom ütemes csoport a kezdô „néma” felütés- ütemmel együtt értendô.) Az
ütemek általában hét vagy nyolc nyolcadból állnak, a 13. ütem lesz csak rövidebb,
ez hat nyolcadot foglal magában. Ebben a szakaszban a jobb kéz a mozgó, legato
szólam, a bal kézben vannak a letartott hangok és a staccato megszólaló kontra-
szubjektum. Az ütempárok tagolását a bal kézben megjelenô staccato nyolcadfel-
ütés is segíti. Az ütempárokat kezdô legato nyolcadpárokat a bal kéz szintén ká-
nonszerûen imitálja, de staccato artikulációval. A nyolcadpárok második tagja
mindig f, és a két nyolcadhang (vagy hangpár) közti hangköz egyre tágul: elôször
kétszer gesz- f, azután a- f, a és h szekund – f, majd fisz és g szekund – f és végül gesz
és c kvart – f szólal meg.
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A 14. ütemtôl ez a kétütemesség elkezd felbomlani, a legato nyolcadpárok há-
rom, négy, öt nyolcadból álló legato szigetekké alakulnak át, és a bal kéz kánon-
szerû imitációja is megszûnik. Az ütemek is egyre hosszabbakká válnak. A 23.
ütemtôl a két kéz szerepet cserél, és az eddigi piano dinamika is fortéra vált.
Majd a 41. ütemben újra a jobb kézben található a mozgó szólam, itt már fortissi-
mo a dinamika az 52. ütemig, ahol a bal kéz visszaveszi a mozgó szólamot, itt is-
mét piano dinamikára térve át, és az ütemek ismét rövidebbek lesznek (a 64. üte-
mig öt, hat, hét nyolcad hosszúságúak). A háromrészes etûd fôrésze a 72. ütemig
tart.

A 72. ütemtôl gyökeresen más zenei anyag következik. Rövid, fermátákkal
megszakított lefelé tartó non legato témát hallunk. A gyakori oktávváltások ciká-
zása s a dinamika fokozatos emelkedése a négyszeres pianissimótól a háromszo-
ros fortéig a hangzó tér kitágulását eredményezik. A fôrészben a letartott hangok
és az azokat körülíró nyolcadok miatt a két kéz többnyire egymáshoz közel, vi-
szonylag szûk fekvésben játszik. Itt, a középrészben viszont a kezek oktávnyi tá-
volságra kell, hogy kinyúljanak, és a zongora billentyûzetén felszabadultabban, na-
gyobb teret bejárva mozoghatnak. A fôrészben alkalmazott legato, illetve staccato
artikulációk helyett itt most a non legato, a tenuto, a marcato és a marcatissimo
hangsúlyok uralkodnak.

A 92. ütemtôl számítható a visszatérés, ismét piano dinamikával. Az ütemek
újfent egyre hosszabbak lesznek, a dinamika a 100. ütemig emelkedik, majd végér-
vényesen a diminuendók irányába fordul. A legato hangcsoportok szigetei is egyre
sûrûbben emelkednek ki a letartott hangok hátterébôl. Majd a 106. ütemtôl egyre
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ritkulnak a hallható hangok csoportjai, míg végül az utolsó három ütemben már
csak egy- egy hang töri meg a letartott néma billentyûkön kopogó ujjak alig hallha-
tó zajának ritmusát.

Nyolcadik etûd – Fém
Volker Banfieldnek ajánlva, a Berliner Festwochen felkérésére íródott 1989- ben.
Ôsbemutatója a hetedik etûddel együtt 1989. szeptember 23- án, a Berliner Fest-
wochen keretében, Volker Banfield elôadásában hangzott el. Tempójelzés: Vivace
risoluto, con vigore, F. = 30 (h= 180, h. = 120). Ez a tempójelzés mind a kézirat-
ban, mind a Schott- kiadásban azonos, ugyanakkor a szerzô által megadott játék-
idô különbözô. A kéziratban 2’40”, a nyomtatott verzióban 3’05”.

A magyar cím: Fém nem csupán jelentését tekintve, hanem a hangzásra nézve
is fontos: találóan jeleníti meg a darab „kemény és fémes” karakterét. Ligeti az elô-
adási utasításokban így ír:

Artikuláció: mindig „legato leggiero” játszandó, a hangsúlyozás változatos, tetszés szerinti.
Mindig keményen és fémesen (a „semplice da lontano”- ig)!2

A fém szó hangzása közel áll a fény szóéhoz, ami szintén egybevág az etûd fé-
nyes, csengô kvintjeinek és akkordjainak hangzásával. Ligeti így fogalmazza meg a
címválasztás okát:

A hetedik etûddel ellentétben a nyolcadik etûd címében a magyar fém szó nem csupán
hangzásban, hanem jelentésben is releváns. E zenének fémesen kemény karaktere van,
harmóniailag a kvintek uralják, de más felhangok is. Fém a magyar megfelelôje a
Metallnak, de ezt érzelmileg intenzívebb aura övezi, mint a német (francia, angol) szót.
A fémhez hasonló hangzású a fény, ami fényt, világosságot [Licht] jelent: fém a magyarul
beszélôknek világosabb, ragyogóbb, erôsebben cseng, mint a Metall.3

Marina Lobanova találó jellemzése szerint „az etûd egy mozgó kristályhoz ha-
sonlítható, melynek oldalai, szögletei és tükrözôdései elmozdulnak, mindahány-
szor elfordítjuk.”4

Az etûd fôrésze és a kóda kapcsolatában jelenik meg a darab üzenete. A fôrész
mindvégig kemény, fémes hangzású, még a pianissimo dinamikánál is. Ugyanak-
kor a szerzô javasolja a pedál használatát és a legato leggiero játékmódot. Tehát a
rugalmasság és a hangok kicsengésének ideje is fontos az adekvát hangzás szem-
pontjából. A kovácsmûhelyekben, ha a megformálandó fémet ütik, a kalapácsok
csengése kizeng, a két fém összeütôdése rugalmas. Ha pedig magára a zongorára
gondolunk, a kalapácsok itt is a fémet (húrt) kalapálják, szintén zengôn és rugal-
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masan. A kalapácsütések egyre sûrûbben és erôsebben záporoznak a fémre vagy
húrokra, mígnem a fém meglágyul, formálhatóvá lesz. Ekkor az anyag kitágul, a
részecskék egymástól való távolsága megnô, és ez a kódában is nagyon jól érzékel-
hetô. Az alapmotívumok augmentálva jelennek meg, a frazeálás egyre több helyen
egyezik a jobb és bal kézben, a faktúra szinte összeolvad:

A kóda jelentését tovább magyarázza az alábbi részlet Ligeti György és Manf-
red Stahnke beszélgetésébôl.

STAHNKE: Vajon visszatér egyszer a lassúsághoz, a megálláshoz, ami a hatvanas éveket
jellemezte? A leggyorsabb pulzálás örvényébe késôbb került. Most megint tapasztalható
egy ellentétes mozgás, a Fém címû 8. etûd lassú akkordbefejezése is ide tartozik, amit én
csak úgy hívok, a „Dufay- rész”, mert rokon a flos florummal.

LIGETI: Dufay volna? Én Schumannt hallom benne.5

A Fém nagyrészt kvintekbôl épül fel, akárcsak a második etûd (Cordes vides).
A második etûdben a kvint melodikus hangközlépésként jelenik meg, a Fémben ki-
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zárólag hangközként vagy több kvint egymásra épülésével kvinttoronyként kap
szerepet. Szembetûnô a különbség a két etûd karakterében is. A második hangzása
mindvégig lágy, puha, Chopin és Debussy hangzásvilágához közelít. A Fémben a
puha, finom hangzás csupán a kódában kap helyet (semplice da lontano). A kvin-
tek kiemelt szerepét bizonyítja az is, hogy Ligeti elôször az egyszerû Quintes címet
adta a mûnek, de késôbb másként határozott, és a Fém mellett döntött.

A Fém természetesen nem kizárólag kvintekbôl áll. A kvintek helyenként sze-
kundokkal kapcsolódnak, hármashangzatokká bôvülnek, vagy belsô terccel kiegé-
szülve gyakran dúr, dúr kvartszext vagy bôvített akkordot alkotnak, és elôfordul a
sixte ajoutée jelenség is, továbbá a kvint és a szext egymáshoz épülése, a négyes-
hangzat vagy egyéb hangközök, mint a szekund terc, tritonusok, szeptimek, és a
31. ütemtôl megjelenik a kromatika is.

Jól megfigyelhetô, hogy a 34. ütemtôl kezdôdô ritmikai sûrûsödés és dinami-
kai örvénylés velejárója a hangközök összepréselôdése is. Az a centrifugális erô,
ami a 34. ütemtôl kezdve lép mûködésbe, a 65. ütemtôl már tritonusokká nyomja
össze a kvinteket. Érdemes megvizsgálni az etûd ritmikai szerkezetét is. A darab
tizenkét nyolcados metrumban íródott, s rögtön az elején két ritmikai modell kör-
vonalazódik. Az elsô a jobb kézben:

a második a bal kézben:

Nem egyforma hosszúak, 9:8 arányban hozhatók közös nevezôre, s ez meg-
szabja a darab formai tagolódását is. A nagyobb formarészek jól elkülöníthetôk
azokon a pontokon, ahol a két modell egyszerre fejezôdik be, illetve egyszerre in-
dul: I. 1–12. ütem; II. 13–24. ütem; III. 25–36. ütem; IV. 36–48. ütem; V. 49–57.
ütem; kóda: 58–76. ütem. Az egyes formarészeken belül egy régi stílusú, ereszke-
dô dallamvonalú népdal szerkezete körvonalazódik. Dallama leginkább szekundlé-
pésekben, siratószerûen mozog (4. kotta).

A népdalszerkezet hat ütemet tölt ki, a következô hat ütem egyfajta variációja
az elsônek, és elhangolva szólal meg (5. kotta).

Több hasonló finom elhangolás is felfedezhetô, és nemcsak a népdalversszak-
szerû részek között, hanem azokon belül is; a legszembetûnôbben a negyedik nép-
dalsornak megfelelô helyen (6. kotta a 466. oldalon).

Ha jobban szemügyre vesszük a népdalformát, akkor az elsô hat ütemhez ké-
pest a 7–13. ütemig terjedô szakasz a dallamvonal irányaiban mutat különbséget.
Az elôbbiben zárásokat, az utóbbiban inkább nyitásokat figyelhetünk meg (lásd a
4. és 5. kottát). A második formarészben (13–24. ütem) újra az eredeti alak tér
vissza, de más hangnemben, s ezúttal pianissimo, una corda. Ehhez kapcsolódik a
7–13. ütem variánsaként hat ütem, fortissimo, tre corde. A harmadik formarész-
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ben (24–36. ütem) ismét una corda, pianissimo jelenik meg a téma, de itt már erô-
sen variált, fejlesztett formában. Ehhez kapcsolódik fortissimo tre corde téma,
amely itt már akár egy új önálló mutációnak is tekinthetô. Ez az eddigi legfénye-
sebb hangzással szólal meg. Itt jelennek meg egészen kis területen összesûrûsöd-
ve a dúr (H- , A- , C- , B- , H,- G- , Esz- dúr) akkordok:

A 34. ütemtôl a dinamika háromszoros forte, amit legfôképpen a felsôbb re-
giszterekbe írt faktúra indokol, vagyis hogy a zongora hangzása itt is megôrizze a
legalább azonos dinamikai szintet.

A ritmikai modellek rendje is felbomlik, kettes és hármas nyolcadcsoportok
helyett egyre hosszabb csoportok jelennek meg, négyes, ötös, hatos füzérekbe
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kapcsolódva, mígnem a 44. ütemtôl egészen hosszú nyolcadláncok alakulnak ki,
ostinato mozgással. A dinamika is egyre nagyobb mélységektôl örvénylik egyre na-
gyobb magasságokig. Az utolsó nagy alámerülés a 49. ütem háromszoros pianissi-
mója, ahonnan az 57. ütem crescendo utáni, tutta la forza kulminációs pontjáig
emelkedünk. Ezt követi végül a már említett kóda, „da lontano” (távolról). A tem-
pó, bár ugyanaz marad, az augmentáció miatt mégis kifejezetten lassabbnak hat.
A 76. ütemben a poco rallentandóval lassabb tempóba (h. = 100) érkezünk, és az
etûd két ütemnyi csenddel fejezôdik be.
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