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Hollós Máté:                                                    ÉREMMÛVÉSZET A ZENÉBEN
LAJTHA: LÁTTÁL-E VALAHA

Anépdal lefelé kvintváltó, dór hangnemû. Egyetlen „szabálytalansága” a
második sor záróhangja: nem fel-, hanem lelépõ szekund. Így nem
engedi, hogy a negyedik sor a puszta árnyéka legyen, ellenben a hangnem

tercét érintve rímelteti a harmadik sor ugyane hangra érkezését. A sorok
tripódikusak (háromütemesek), vagyis három fõ súly esik mindegyikükre. Ezt a
lüktetést oldja Lajtha László a 6/4-re tágítva értelmezett nagy ütemekkel, s a
bennük alkalmazott szinkópával. A zongora mély regiszterének unisonója balla-
disztikus homályt von a szokásos metaforikus elõzményt adó kezdõversszak
köré.

A nem markáns hangnemiségû sötét kísérõdallam mintha G tonalitást
hordozna – alkalmazkodván a dal felsõ kvintsíkjához. Ahol pedig a C tonalitást
kellene egyértelmûsítenie, annak szubdominánsára horgonyoz. Az alaphang
harmóniájának ki nem mondásával a szöveg kérdõjelét érzékelteti.

Természetillatú F-dúr bomlik ki az F basszus fölött. Alaphelyzetû – tehát
erõteljes –  ugyanakkor modális – tehát hajlékony – akkordfûzés vezet tovább 5/
4-re zsugorított taktusokban. A hangzatok itt is, a dal második versszaka alatt
helyreálló 6/4-es lüktetésben is törten szólalnak meg. Mintegy a magát kísérõ
énekmondó értelmezõ harmóniái ezek, s moll-dominanciájuk ellenére a vastag
és csaknem kivétel nélkül alaphelyzetû felrakásból adódóan nyomatékosak. A
lényegi közlés: Kedves szeretõmnek / Csak a híre hallik végén meglepõ álzárlattal
kilép a c-dórból d-moll irányába. Hogy a hír susogna a nyolcadmozgásban?
Aligha gondolt erre a zeneszerzõ. Elég is, ha bennünk keletkezik ilyen érzet. A
költészet érzéki tünemény: lehet, hogy egy arcsimítás épp máshol kelt bizsergést.

A zeneszerzõ dolga, hogy a felvetett új motívumot használja. Ezúttal 4/4-re
tagolt átvezetõ ütemekkel készíti elõ a harmadik strófát. Elmehetek aztán / Fel s
alá az utcán – a nyolcadok szaporázása akár a mozgást is illusztrálhatja. A rejtett
4/4 úgy simul a felszín 6/4-éhez, hogy azzal nem ütközik, inkább mintha ritmikai
kiegészítése lenne annak. Senki sem mondja mán / Jöjj be édes rózsám! A
tekergõ nyolcadok itt alaphangnemünk, a c-dór dominánsára kúsznak föl. Az
oktáv-dallam azokkal a hangokkal vág a kivezetõ szakasznak, amelyekkel a
bevezetõt indította. Kontraszubjektumként azonban új akkordok tûnnek föl.
Közös meghatározójuk az F és G hang ütköztetése: hangnemünk szubdomi-
nánsának és dominánsának disszonanciája. Ismét egy F-alapú hangzat, de már
nem pasztorális dúr, hanem terc nélküli üres kvint. A záróütem elején pedig
megint egy A-alapú: de már nem moll, már csak emlékeztet a 11. ütem vésztjósló
modulációjára. Újabb szekundsúrlódás borzolja lelkünket (G és A között az
utolsó elõtti akkordban, szeptim távolságban), majd C tonikánk fölött marad a
feloldatlan F–G feszültség.

Hiszen lezajlott a dráma: Csak a híre hallik... Senki sem mondja mán...
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