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Inngangur 

 

„Technically speaking I have always approached musical texture through 

part-writing. Both Atmosphères and Lontano have a dense canonic structure. 

But you cannot actually hear the polyphony, the canon. You hear a kind of 

impenetrable texture, something like a very densely woven cobweb. I have 

retained melodic lines in the process of composition, they are governed by the 

rules as strict as Palestrina´s or those of the Flemish school, but the rules of 

this polyphony are worked out by me. The polyphonic structure does not 

come through, you cannot hear it; it remains hidden in a microscopic, 

underworld, to us inaudible. I call it micropolyphony  (such a beautiful 

word!)”.1 

  

Ligeti bjó til !etta skemmtilega or" míkrópólifónía til a" l#sa áve"inni tónsmí"atækni 

sem hann uppgötva"i á sjötta áratugnum og nota"ist miki" vi" á árunum 1958-67. $etta 

hugtak, eins og önnur hugtök í tónlistinni, hefur litla !#"ingu fyrir okkur fyrr en vi" 

höfum hlusta" á tóndæmi. $a" sem gæti valdi" misskilningi er !essi „míkró” hluti 

or"sins sem gæti gefi" til kynna a" !arna sé veri" a" l#sa tónlist sem inniheldur 

míkrótónbil. Svo er ekki í !essu tilfelli. $egar hlusta" er á verk eins og Atmosphères 

(1961) !á kæmi !a" mér ekki á óvart a" einhver drægi !á ályktun a" !etta væri tónlist 

sem innihéldi míkrótónbil, !ar sem vefurinn er oftast !a" óræ"ur og !éttur a" ógjörningur 

er fyrir eyra" a" greina hljóminn, hva" !á einstakar tónhæ"ir. Heyranleg útkoma er 

!ykkur óræ"ur hljó"massi sem er á stö"ugri  hreyfingu en á bakvi" hann eru sjálfstæ"ar 

línulegar hreyfingar sem liggja !étt a" hvor annarri bæ"i í rytma og tónhæ", sem eyra" 

nemur ekki nema a" litlum hluta. Lontano (1967) sem er hér til umfjöllunar er a" öllu 

leyti í !essum míkrópólifóníska stíl. $a" er yfirleitt tali" vera !a" sí"asta í flokki verka 

höfundarins er fellur undir skilgreininguna áfer!artónlist (textural music).2 Lontano  

                                                 
1 Quoted in Várnai 1983: 14-15, Bernard, Jonathan W: Voice Leading as a Spatial Function in the Music of 
Ligeti. Analysis, vol. 13, no 2/3 Twentieth-Century Music Double Issue, jul.-oct.,1994. bls.227-253.     
2
Morgan, Robert P: Twentieth-Century Music. A history of Musical Style in Modern Europe and America.  

W.W Norton & Company, 1991, bls. 386. 
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hefur nokkra sérstö!u á me!al verka Ligeti í "essum stíl. Í greiningunni ver!ur leitast vi! 

a! sk#ra út hver hún er og komast a! "ví hva!a a!fer!ir tónskáldi! nota!i. Ver!ur "á 

a!allega stu!st vi! frumheimildina, sem er verki! sjálft. Í greiningu af "essu tagi er hægt 

a! fara margar lei!ir. Ég tók "á ákvör!un a! skipta henni í fjóra hluta "ar sem fyrst eru 

tekin fyrir heildareinkenni verksins. Í ö!rum hluta ver!ur rytmi tekinn fyrir og "ri!ji hluti 

einskor!ast vi! tónhæ! og nótnara!ir. A! lokum ver!ur einblínt á hljó!færanotkun og 

styrk. Á!ur en kemur a! greiningunni ætla ég a! kynna stuttlega Ligeti og áhrifavalda 

hans. Ég tók "á ákvör!un a! fjalla einungis um sögu hans fram a! 1967 "egar Lontano er 

sami!. Einnig ver!ur hann borinn saman vi! önnur tónskáld, "á sér í lagi avantgardistana 

og "á helstu sem voru fást vi! áfer!artónlist á sjötta og sjöunda áratugnum. A! lokum 

ver!a önnur verk Ligeti í flokki áfer!artónlistar borin saman vi! Lontano.         

György Sándor Ligeti fæddist 28. maí 1923 í bænum  Dicsöszentmárton í 

Transylvaníu. Foreldrar hans voru ungverskir gy!ingar frá Búdapest, fa!irinn 

vísindama!ur og mó!irin læknir. Hann fluttist 6 ára gamall til Cluj í Rúmeníu (á!ur 

Koloszvar í Ungverjalandi). Upphaf tónlistarmenntunar György Ligeti má rekja til ársins 

1937 "egar Gabor yngri bró!ir hans byrja!i a! læra á fi!lu, "ar sem fjölskyldume!limir 

höf!u teki! eftir "ví a! hann haf!i fullkomi! tóneyra. György mótmælti "ví, "á 14 ára 

gamall, a! a!eins yngri bró!ir hans fengi a! fara í tónlistarnám. $ví ver!ur úr a! "etta 

sama ár byrja!i György a! læra á píanó. Ekki lei! á löngu "anga! til a! Ligeti fékk áhuga 

á tónsmí!um og 16 ára gamall samdi hann sinn fyrsta vals.3 Hann lær!i tónsmí!ar í 

konservatorinu í Cluj undir handlei!slu Ferenc Farkas sem hann l#sti seinna sem sínum 

helsta lærimeistara.4 

Í janúar 1944 breyttist allt í lífi György "egar hann var neyddur me! stuttum 

fyrirvara í vinnubú!ir gy!inga. Me! einstakri heppni lif!i hann af hörmungar seinni 

heimstyrjaldarinnar, bæ!i slapp hann vi! útr#mingarbú!ir nasista og seinna fangabú!ir í 

Síberíu. Fjölskylda hans var ekki jafn heppinn, foreldrar hans og yngri bró!ir voru send í 

útr#mingarbú!ir nasista í Auschwits. A!eins mó!ir hans lif!i dvölina af, "ar sem hún gat 

komi! $jó!verjum a! notum vegna læknismenntunar sinnar. $essi reynsla haf!i grí!arleg 

                                                 
3 Steinitz, Richard: György Ligeti. Music of the Imagination. Northeastern University Press, 2003. bls 14.          
4 Szigeti, Istvan: A Budapest Interview with György Ligeti. Broadcast on Budapest Radio on July 29th, 
1983. sótt 15-12-2007af http://ronsen.org/monkminkpinkpunk/9/gl4.html  
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áhrif á Ligeti og l!sir hann reynslu "essara ára sem sári sem muni aldrei gróa og 

uppsprettu haturs til "eirra sem ábyrgir voru fyrir "essum hörmungum.5   

 Ligeti kom til Búdapest eftir strí# og hélt áfram tónsmí#anámi sínu í Frans List 

akademíunni. $ar lær#i hann undir handlei#slu kennara eins og Veress, Kodaly og 

Farkas, sem fluttist til Búdapest og var# kennari Ligeti í anna# sinn. Ligeti haf#i miklar 

mætur á Farkas sem kennara og l!sti honum svona: „Not a great composer, but a 

terrifically well-versed technician”.6 Ári# 1949 útskrifa#ist Ligeti úr akademíunni "ar 

sem hann klára#i sína fyrstu stóru tónsmí#.  

Eins og allir tónsmí#anemendur akademíunnar var Ligeti skylda#ur í rannsóknir á 

ungverskum og rúmenskum "jó#lögum sem var arfur sem fylgdi Ligeti alla ævi. Bartók 

var líka stór áhrifavaldur eins og á flesta ef ekki alla tónsmí#anema Ungverjalands á 

"essum tíma, en "ó haf#i Ligeti ekki heyrt nema hluta af tónlist hans "ar sem a#eins 

hljómu#u verk sem hugnu#ust stjórnvöldum. Ekki má gleyma a# nefna 

endurreisnartónlistina "egar rætt er um æskuáhrif Ligeti. Kodály "ekkti danska 

tónlistarfræ#inginn Knud Jeppesen og var hann mikill a#dándi bókar hans sem fjalla#i 

um kontrapunkt Palestrina, sem hann sí#an kenndi nemendum akademíunnar. Í framhaldi 

af "essu kynnti Ligeti sér flæmska endurreisnarskólann. Haf#i pólifónía og kanóntækni 

Okceghem djúpstæ# áhrif á hann, sér í lagi sú a#fer# Ockeghem a# byrja n!ja kanóna e#a 

nótnaferla í hápunkti annarra kanóna.7 $essa tækni notast Ligeti miki# vi# í Lontano "ar 

sem allt verki# samanstendur af kanónum sem skarast stö#ugt. Sjálfur nefnir Ligeti 

Ockeghem sem áhrifavald "egar tali# berst a# Lontano og Lux Aeterna í vi#tali vi# Pierre 

Michel.8 

Eftir strí# komst Ligeti a# "ví a# "a# var lítill munur á fasistum og kommúnistum 

og me# hverju árinu sem lei# fékk hann meiri óbeit á ríkjandi stjórn. Frá 1950 -56 var 

Ligeti or#inn a# einhverskonar skúffutónskáldi.9 Rúmum mánu#i eftir uppreisnina í 

Ungverjalandi 1956 flú#i hann til Austurríkis og í febrúar 1957 fluttist hann til Kölnar. 

Fyrstu sex vikurnar í Köln bjó hann hjá Stockhausen sem hann haf#i skrifa# bréf sumari# 

                                                 
5 Toop, Richard: György Ligeti. 20th-Century Composers. Phaidon Press Limited, 1999. bls. 23. 
6 Toop, Richard: György Ligeti. 20th-Century Composers, bls. 18.  
7 Steinitz, Richard: György Ligeti. Music of the Imagination, bls. 30.  
8 Michel, Pierre: György Ligeti. Minerve, 1995. bls. 171. 
9 Steinitz, Richard: György Ligeti. Music of the Imagination, bls. 36. 
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á!ur í "eim tilgangi a! fá nótur af n#rri tónlist.10 Á "essum tíma starfa!i Stockhausen í 

elektróníska stúdíóinu í Köln. $etta voru e!lilega miklar breytingar á högum Ligeti ekki 

síst "a! sem snéri a! listrænum innblæstri. Var Stockhausen til a! mynda a! vinna vi! 

verki! Gruppen á me!an Ligeti bjó "ar. $arna var hann kominn í vöggu 

framúrstefnutónlistar. Næstu árin bjó hann í Köln og starfa!i í rafstúdíóinu, "ar sem hann 

drakk í sig innblástur frá helstu lei!togum Darmstadt klíkunnar svoköllu!u. Mönnum eins 

og á!urnefndum Stockhausen, sem "á leit á sig sem mikilvægasta lifandi tónskáldi! og 

Boulez, sem sí!ar var! nokkurs konar einvaldur í franskri 20. aldar tónlist. Í "essu 

samhengi ver!ur einnig nefna a! Koenig sem Ligeti haf!i miklar mætur á. Hann var 

frumkvö!ull í evrópskri raftónlist og kunni Ligeti vel a! meta vísindalega nálgun hans í 

tónlistinni.11 Hann tók "ó öllu me! fyrirvara og gaf sér tíma til a! melta sko!anir 

avantgardistana sem "ekktir voru fyrir allt anna! en umbur!arlyndi. $arna var mikill 

keppnisandi og öfgafullar sko!anir ríkjandi. Kannski vegna sögu Ligeti, kunni hann illa 

a! meta hugmyndafræ!ilega öfga e!a kannski var "a! hans háttur a! efast. Hann sag!ist 

sjálfur sjá augljóst samband á milli avant-garde stefnunar og sósíalisma.12 Ligeti heldur 

"ví fram a! hann hafi aldrei veri! í innsta hring Darmstadt klíkunnar en "ó var hann 

heldur ekki í andstö!u vi! hana.13 Hann var spenntur fyrir ra!tækni (serialism) og mikill 

a!dáandi tónlistar Weberns, en á sama tíma var hann í miklum vafa. Einhverskonar 

blanda af hrifningu og efa.14 Ligeti l#sir efasemdum sínum á seríalisma í greiningu á 

verkinu Structure eftir Boulez: „You stand before a row of automata, and are free to 

choose wich one to throw into; but at the same time you are compelled to choose one of 

them. You build your own prison...”.15    

 Á millli 1957 og 59, á!ur en hann samdi Apparitions (1958-59), fullklára!i 

Ligeti a!eins eitt rafverk Artikulation (1958). Hann vann reyndar a! ö!rum verkum 

eins og Glissandi, sem hann var ekki ánæg!ur me! og Pièce electronique no. 3 sem 

hann klára!i aldrei og er líklega eitt af fáum rafverkum sem a!eins eru til á pappír. Í 

                                                 
10Steinitz, Richard: György Ligeti. Music of the Imagination, bls. 66. 
11 Toop, Richard: György Ligeti. 20th-Century Composers, bls. 52. 
12 Beyer, Anders: The voice of music. Conversations with Composers of Our Time. Ashgate Publishing 
Limited, 2000. bls 11. 
13 Michel, Pierre: György Ligeti, bls. 164.  
14Toop, Richard: György Ligeti. 20th-Century Composers, bls. 65. 
15 Steinitz, Richard: György Ligeti. Music of the Imagination, bls. 86. 
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vinnslunni á !ví verki komst hann a" !eirri ni"urstö"u a" me" sinfóníuhljómsveit 

næ"i hann betur fram !ví sem hann var a" leita a".16 „I have had many 

compositional ideas that originated in the computer generated forms and sounds 

but finally I realized them with traditional instruments... When I still refer to 

acoustic instruments, it is because their sound is more!noble’ according to my 

aesthetic criteria”.17 

Í !essum farvegi, innblásinn af raftónlist og eldri hugmyndum, fæ"ist n#r stíll 

Ligeti (áfer"artónlist) !ar sem laglínur eru alveg settar til hli"ar og áfer"in er í algjöru 

a"alhlutverki.18 Sjálfur heldur Ligeti !ví fram a" !a" sé misskilningur a" hugmyndirnar 

hafi fæ"st !arna, !ar sem hann hafi veri" byrja"ur a" ímynda sér svona hljó"blokkir í 

kringum 1950 í Ungverjalandi en vinnan í rafstúdíóinu í Köln hafi hjálpa" honum a" 

koma !eim í framkvæmd.19 Hljó"blokkir sem víkka út og dragast saman, !ar sem hvert  

hljó"færi í hljó"færahópi hefur oft sína sjálfstæ"u rödd. Eins og í níunda takti í 

Apparitions !ar sem sex kontrabassar og átta selló skipta á milli sín 12 tóna krómatískum 

klasahljóm.20 Vi" !etta myndast djúpur mjög óræ"ur hljó"massi. Hann heldur áfram a" 

!róa !ennan stíl í verkinu Atmosphères (1961) !ar sem byrjunarhljómurinn inniheldur 

ótrúlegan 59 tóna hljóm sem spannar fimm og hálfa áttund og öll hljó"færin læ"ast inn í 

pianissimo og deyja út 45 sekúndum seinna.21 $a" eru engar laglínur í !essum verkum 

a"eins mismunandi áfer" og styrkur. Svo vir"ist sem hugmyndir í !essa átt hafi legi" í 

loftinu á !essum tíma !ví menn úr ólíkum kre"sum voru a" gera tilraunir me" 

hljó"massa.   

Xenakis haf"i til dæmis sami" Metastasis ári" 1954, fimm árum á undan 

Apparitions. Er fyrsti hlutinn í !ví verki bygg"ur á !ykkum hljó"mössum. $ó ber a" taka 

!a" fram a" Ligeti heyr"i ekki !etta verk fyrr en eftir a" hann klára"i Apparitions. 

Penderecki er anna" tónskáld sem vakti heimsathygli á sama tíma og Ligeti. Hann er 

einnig settur í flokk áfer"artónlistarmanna á sjöunda áratugnum.22 Ligeti og Penderecki 

                                                 
16 Steinitz, Richard: György Ligeti. Music of the Imagination, bls. 90. 
17 Beyer, Anders: The voice of music. Conversations with composers of our time, bls. 7. 
18 Robert P, Morgan: Twentieth-Century Music. A history of musical style in modern Europe and America, 
bls. 386. 
19 Michel, Pierre: György Ligeti, bls. 155 
20 Ligeti, György: Apparitions. 1958-59. Universal Edition, 1964. 
21 Ligeti, György: Atmosphères. 1961. Universal Edition, 1963. 
22 Morgan, Robert P: Twentieth-Century Music, bls. 386.   



 7 

voru miki! bornir saman á "essum tíma og jafnvel líkt hvor vi! annan sem kemur ekki á 

óvart. Ef vi! berum saman verkin Atmosphères og Threnody for the victims of Hiroshima 

er au!velt a! skilja af hverju "essi verk eru oft rædd í sama kaflanum í sögubókum. A! 

einhverju leyti er útkoman í "essum verkum lík, en nálgun "eirra og tónsmí!aa!fer!ir eru 

mjög ólíkar. Ligeti vildi stjórna öllum "áttum eins og tónhæ! og rytma. Hver einasta 

tónhæ! hjá hverju hljó!færi er ákve!in og skipting í rytma er útskrifu!. Penderecki var 

aftur á móti aleatorískari í hugsun og óhef!bundnari í "ví hvernig skrifa! var fyrir 

hljómsveitina. Nákvæmar tónhæ!ir skiptu hann minna máli og verki! er ekki me! 

taktstrikum heldur me! sekúndukvar!a.23 Verki! hefur fleiri óákve!na "ætti sem breytast 

eftir hljó!færum. Hann er til dæmis me! skipanir til strengjaleikara a! á spila bak vi! 

brúnna "ar sem tónhæ! er mjög mismunandi hjá hverju hljó!færi fyrir sig en útkoman er 

einhverskonar effekt sem hljómar alltaf svipa!, en er aldrei eins í tónhæ!. #etta sætti 

Ligeti sig ekki vi!, "ar sem hann vildi hafa stjórn á öllum "áttum. #a! mætti halda "ví 

fram a! me! a!fer! Ligeti hafi hann komist lengra en Penderecki í a! "róa "essa 

hljó!massa, "ar sem hann stjórna!i öllum "áttum tónlistarinnar.   

#a! er mjög greinileg "róun í áfer!artónlist Ligeti sem hefst á Apparitions og 

endar á Lontano. Í Apparitions og Atmosphères eru engar laglínur en í seinni verkum eins 

og Lux Aterna og Lontano er heyranleg línuleg hreyfing miklu meira áberandi í bland vi! 

hljó!massana. Míkrópólifónía er hugtak sem Ligeti nota!i til a! l$sa ákve!inni 

tónsmí!atækni sem kom fyrst fram í ö!rum kafla Apparitions. #ar prjónar hann mjög 

"éttan vef "ar sem 46 strengjaleikarar spila samtímis og er hver me! sína sjálfstæ!u rödd. 

Til "ess a! gera vefinn óræ!an notar hann mismunandi ólur sem skiptast jafnt á milli 

hljó!færanna, a!allega eru "rí-,fer- og fimmólur. Útkoman er eins og á!ur var sagt 

"ykkur margræ!ur hljó!massi sem er á stö!ugri hreyfingu. Steinitz l$sir "essari a!fer! 

svona: „ Micropolyphony is a microscopic counterpoint, an internally animated yet dense 

texture in which large numbers of instruments play slightly different versions of the same 

line”.24 #a! sem einkennir öll "essi verk er a! "a! er búi! a! "urrka út allan púls. Flóknir 

pólírytmar sem leggjast hver ofan á annan gera "a! a! verkum a! púlsinn er algjörlega 

"urrka!ur út. #etta er au!vita! ekki algilt og "a! koma fyrir í verkum frá "essum tíma 

                                                 
23 Burkholder, Peter J. og Palisca, Claude V: Norton Anthology of Western Music, Volume 2: Classic to 
Twentieth Century. Fifth Edition. W.W Norton & Company, 2006. bls. 1282-1302. 
24 Steinitz, Richard: György Ligeti. Music of the Imagination, bls. 103. 
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kaflar !ar sem rytminn er heyranlegur eins og í !ri"ja kafla Requiem (verk fyrir stóran 

kór og hljómsveit sami" 1963-65). #ar er samt sem á"ur erfitt a" skilgreina rytmann, !ar 

sem hann er mjög flókinn.25 

Í  Introitus fyrsta kafla Requiem má heyra upphafi" a" !ví sem koma skal í Lux 

Aeterna og Lontano. Hljó"massinn er enn til sta"ar en nú eru farnar a" heyrast óljósar 

línulegar hreyfingar sem gefa hlustandanum tilfinningu fyrir framvindu. #etta eru samt 

mjög ólík verk !ótt bæ"i séu !au atónal og míkrópóliónísk. Requiem er krómatískara og 

agressífara en Lux Aeterna og Lontano eru díatónískari og blí"ari. Í kórverkinu Lux 

Aeterna (1966) kemur fram í fyrsta sinn hreinleiki sem ekki haf"i heyrst á"ur í verkum 

Ligeti. #etta verk er nokkurs konar stóra systkyni Lontano en !ar heldur Ligeti áfram a" 

!róa !ennan stíl innblásinn af flæmska endurreisnarskólanum.  

Nú er línuleg hreyfing heyranlegri en á"ur og !a" er a"eins einn langur cantus firmus 

sem sér um a" mynda hljó"mynd verksins. Ligeti notar sömu a"fer" í Lontano og eru 

tónara"irnar náskyldar. Til dæmis er fyrsti hlutinn í !essum tveim verkum me" 

nákvæmlega sömu nótnarö" nema í Lontano er rö"in tónflutt upp um litla !ríund. #essi 

tvö verk hafa !á sérstö"u a" vera nær einungis bygg" á kanónum frá upphafi til enda.26      

Lontano er af mörgum tali" !a" verk !ar sem Ligeti fullkomnar !ennan 

míkrópólifóníska stíl. Verki" samanstendur nær eingöngu af svoköllu"um 

míkrókanónum, sem búa til hljóm verksins. Ligeti var greinilega !a" ánæg"ur me" 

útkomuna og tónsmí"aa"fer"ina í Lux Aeterna, a" hann semur anna" verk me" næstum 

sama tónefni og beitir !ar alveg sömu tónsmí"aa"fer"um. Í !etta skipti var verki" sami" 

fyrir stóra sinfóníuhljómsveit. Lontano er í raun endurger" e"a framlenging á Lux 

Aeterna. Hann vissi greinlega a" hann var me" eitthva" sérstakt í höndunum og vildi 

endurn$ta !a". Útkoman er einstakt verk, meira a" segja fyrir Ligeti. Steintiz l$sir !ví 

svona: „Its unity of form and content, craft and spirit, assures it a place amongst the 

masterpieces of twentieth –century orchestral music”.27  

 

 

 

                                                 
25 Ligeti, György: Requiem. 1963-65. H. Litolff's Verlag / C.F. Peters, 1965. 
26 Michel, Pierre: György Ligeti, bls. 171. 
27 Richard, Steinitz: György Ligeti. Music of the Imagination, bls. 153. 
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A!fer!ir vi! greiningu 

Greiningunni er skipt í fjóra kafla í !eim tilgangi a" auka sk#rleika, !ar sem erfitt er a" 

henda rei"ur á alla !ætti verksins í einu. $eir eru: Heildareinkenni, Rytmi, Tónefni og 

!róun !ess og Orkestrasjón. Í fyrsta kafla ver"ur fjalla" um verki" í stórum dráttum og 

sko"a" hver eru helstu einkenni tónlistarinnar. Í ö"rum kafla ver"ur r#nt í hvernig Ligeti 

nær a" stroka út tilfinningu fyrir púls e"a gera rytmann óheyranlegan í gegnum raddskrif. 

Í !ri"ja kaflanum, ver"ur einblínt á tónhæ" og tónara"ir: Hva"a a"fer"um tónskáldi" 

beitir til a" búa til hljó"mynd verksins og framvindu. Hér ver"a allir kanónar sko"a"ir, 

ásamt hljómrænni (ló"réttri) !róun verksins, !a" er hva"a hljóm kanónarnir mynda. Vi" 

ger" hljómakorts ákva" ég a" greina hljómana samkvæmt kerfi Allen Forte í !eim 

tilgangi a" finna eitthva" samhengi og hreinlega til a" geta gefi" !eim heiti. Heitin eru 

einnig nefnd í sviga bakvi" hljómaútlistanir í textanum. Ég tek !a" !ó sk#rt fram a" !etta 

er ekki Forte-greining og hér ver"ur ekki fari" í neina mengjafræ"i. A" lokum ver"ur 

reynt a" varpa ljósi á hvernig Ligeti notar mismunandi litbrig"i hljó"færanna, !ar sem 

hljó"færanotkun, áfer" og styrkur ver"a í brennidepli. Í sí"ustu tveimur köflum 

greiningarinnar er fari" tvisvar sinnum krónólógískt í gegnum verki". 

            

1. Heildareinkenni 

Lontano er ítalskt or" sem tengist fjarlæg" e"a einhverju sem er langt í burtu e"a berst úr 

fjarska. $etta or" er mjög l#sandi fyrir verki", !ar sem ma"ur hefur tilfinningu fyrir a" 

allt birtist úr fjarlæg". Til dæmis laumast fyrsti tónn verksins úr fjarska !ar sem 

dínamíkin er eins veik og hún getur or"i". Allar innkomur hljó"færa eru í raun !annig a" 

a" !ær laumast inn ofurveikt eins og hljó"i" berist langt a". 

Lontano er verk fyrir stóra hljómsveit og !ar sem markmi"i" er greinilega a" hafa 

áfer"ina sem m#ksta sleppir hann öllum ásláttarhljó"færum eins og slagverki, hörpu og 

píanói. Hljó"færaskipan og hljó"færanotkun eru nokku" hef"bundin, a" !ví leyti a" !a" 

er ekki miki" af hljó"færaeffektum. $rátt fyrir !essa sta"reynd er útkoman mjög sérstök 

og felst !a" í !ví hvernig hann blandar saman hjó"færum. Styrkleiki og hljó"færatækni 

eru einnig me" sérlega nákvæmar merkingar. Hvort sem !a" er crescendo, morendo, 

subito forte, sul tasto, sul ponticello e"a eitthva" anna". $etta nostur vi" hvert smáatri"i 

hefur mikla !#"ingu fyrir heildarútkomuna.             
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Hægt er a! skipta verkinu í "rjá hluta "ar sem hver hluti er me! nokkurs konar brú 

e!a millispil á!ur en n#r hluti byrjar. $etta er mjög greinilegt og yfirleitt eru menn 

nokku! sammála um "essa skiptingu. $a! sem frekar er hægt deila um, er hva! á a! kalla 

"essa kafla. Til dæmis tók Bruce Reiprich "á afstö!u a! skiptingin væri á "ennan veg: A 

a-b, A% a%-b%, A& a&-b&.28 Ég fór a!ra lei! og kalla!i "á A-A%,B -B%, C- C% til a! undirstrika 

sjálfstæ!i hvers hluta. Verkinu er "á skipt á "ann hátt eins og sést hér fyrir ne!an. 

     

          A                A%              B                 B%               C                C%                               

Taktar: 1–41      41-59        60-112       111-122   122-145     145- 165  

 

Hver fyrri hluti (A, B, og C) á "a! sameiginlegt a! vera bygg!ur á nótnaferlum, 

"ar sem stö!ug framvinda á sér sta!. Endalausir kanónar (míkrókanónar) sem eru strangir 

út frá tónhæ! en frjálsir í rytma. Ligeti kallar "etta sjálfur hálfkanóna, "ar sem 

hermiröddunin á sér bara sta! í tónhæ! en ekki rytma.29 Endi hvers hluta ( A% B%og C%) á 

"a! sameiginlegt a! "ar eru nótnaferlarnir a! mestu leyti hvíldir og statíkin rá!andi. Meiri 

ró og "ynnri orkestrasjón. $ó er C% a!eins frábrug!inn hinum hlutunum a! "ví leyti a! 

"ar eru enn kanónar í gangi, en "eir fjara út, "ar sem kyrr!in tekur vi! í lok verksins. 

$etta er tónlist á mörgum plönum "ar sem ekki eru sk#r mörk á milli upphafs og 

enda. Nótnaferlar skarast og oft eru mörg ferli í gangi í einu. $a! sem gerir Lontano 

frábrug!i! til dæmis Atmosphères er "a! hve margar laglínur eru farnar a! heyrast í 

míkrópólifóníunni. Ligeti hefur fullkomna! "á tækni a! lita e!a undirstrika "a! sem á a! 

koma fram í tónlistinni.30 Eyra! er stö!ugt a! skipta á milli láréttrar og ló!réttrar 

hlustunar. $a! er hljó!massi á hreyfingu til skiptis vi! laglínur.                      

Í verkinu er miki! um veika dínamík og tíminn er hægur. $a! er einhvernveginn 

hógvær! og ró í tónlistinni, "ar sem öll litlu smáatri!in búa til heild. Allt er í hægfara 

ferlum og "a! er líti! af snöggum breytingum, nema "á helst í "ví sem sn#r a! 

dínamíkinni, "ar koma fyrir óvæntar breytingar eins og subito forte og piano. Hann notar 

"a! "ó frekar sparlega. Hægt er a! líkja Ligeti vi! málara. Me! mismunandi og 

                                                 
28 Reiprich, Bruce: Transformation of Coloration and Density in György Ligeti´s Lontano. Perspectives of 
New Music, vol. 16, No. 2. spring- summer, 1978. bls 167-180.  
29 Michel, Pierre: György Ligeti, bls. 171. 
30 Steinitz, Richard: György Ligeti. Music of the Imagination, bls. 108. 
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óhef!bundinni hljó!færablöndun koma fyrir alls konar litir og litbrig!i. Stö!ugar  

litabreytingar, "ar sem tónskáldi! í gegnum óvenjulega orkestrasjón vinnur me! 

andstæ!urnar ljós og skugga. Áttundartvöfaldanir eru miki! nota!ar til a! gera hljóminn, 

gegnsæjan og mjúkan en samt ríkan. Oft eru ólík hljó!færi a! tvöfalda saman sem gerir 

áfer!ina óræ!a. Í verkinu er fari! frá einundar- upp í fjögurra áttundartvöfaldanir.  

Lontano innblási! af flæmska endurreisnarskólanum og seríalisma í vi! bland 

eigin reglur tónskáldsins. #rátt fyrir "essa tengingu vi! Ockeghem og hans a!fer!ir er 

úkoman allt önnur. Kanón á 16. öldinni "$ddi a! "a! var hermt eftir bæ!i í rytma og 

tónhæ!, en hér er "a! hermiröddunin sem hefur svo til frjálsan rytma sem gerir "a! a! 

verkum a! formi! er miklu opnara. #etta er verk "ar sem tónskáldi! blandar saman 

ólíkum tónsmí!aa!fer!um frá ólíkum tímum, en "a! er samt ekkert allt of uppteki! af 

reglunum. Eins og hann sag!i sjálfur: „Prima la musica, dopo la regola”.31 Lontano er 

atónal verk sem er stö!ugt umbreytist úr díatónískum í krómatískan lit og öfugt. 

Tónsmí!in hefur sterka tengingu vi! málverki! The Battle of Issus (stundum nefnt 

The Battle of Alexander) mála! af endurreisnarmálaranum Altdorfer. Ligeti l$sir "ví 

sjálfur hvernig "etta málverk haf!i bein áhrif á tónsmí!ar í Lontano. Í bók Steinitz l$sir 

Ligeti "ví hvernig "ri!ji hluti verksins er undir beinum áhrifum frá málverkinu.32 Me! 

ótrúlegri nákvæmni dregur Altdorfer fram minnstu smáatri!i en heldur "ó fast í 

heildarmyndina. N$ og n$ smáatri!i koma í ljós "ví lengur sem horft er á málverki!. #a! 

er mikil d$pt í myndinni "ar sem forgrunnurinn i!ar af óróa. Í fjarska er statísk ró ó!há! 

"ví sem er a! gerast í forgrunninum. #essir "ættir eru einnig l$sandi fyrir Lontano og "ví 

oftar sem "ú hlustar á verki! fer! "ú a! heyra n$ja hluti sem faldir eru í heildinni.   

 

2. Rytmi 

Me! sérstakri a!fer! í raddskrifum tekst Ligeti a! búa til óreglulegt flæ!i af nótum, "ar 

sem tilfinning hlustandans fyrir rytma e!a púls er algjörlega "urrku! út. Hann blandar 

saman mörgum ólum "ar sem hver rödd breytir um nótu á mismunandi tíma. Hér a! 

ne!an sjáum vi! 12 rytmamunstur sem eru rytmíska byggingarefni! í Lontano og 

samanstendur "a! einungis af "essum ólum "a! eru: "rí- fjór- fimmólur. #essar ólur eru 

                                                 
31 Michel, Pierre: György Ligeti, bls. 200. 
32 Steinitz, Richard: György Ligeti. Music of the Imagination, bls. 155. 
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allar nota!ar samtímis. Einn kanón inniheldur til dæmis öll "essi mismunandi 

rytmamunstur. Einn skiptir á sjötta slagi í tríólu, annar á "ví "ri!ja í fimmólu og svo koll 

af kolli. #etta sést mjög vel í byrjun verksins og er "a! sú rytmíska hugmynd sem gengur 

í gegnum allt verki!.33 Markmi!i! er a! hafa rytmann fljótandi og óræ!an, me! "essari 

a!fer! tekst "a!. 

   

12 rytmamunstur í Lontano  

 

        (Dimitri Smirnov) 34 

 

Mig grunar a! eina reglan í "essu, ef reglu mætti kalla, sé a! a! passa sig á "ví a! 

allar raddir skipti á mismunandi stö!um. Ligeti segir sjálfur a! rytminn sé frjáls.35 Hann 

nota!i taleu í Lux Aeterna, sem er ákve!in a!fer! vi! rytmaúrvinnslu í ísórytmískri 

mi!aldartónlist. Hvort "a! séu leifar af "eirri hugsun, sem hann úfærir sí!an eftir 

tilfinningu, væri áhugavert a! vita. #egar mörg hljó!færi spila sömu nótnarö!ina me! 

"essum rytmíska margbreytileika (mismunandi ólum), "ar sem allar raddir eru mjög 

nálægt hvor annarri en enginn er eins, ver!a til "essar míkróhreyfingar sem eru stö!ugar í 

gegnum allt verki!. Tónlistin hljómar eins og óreglulegar öldur af laglínum. Taktbo!inn í 

verkinu er alltaf sá sami 4/4, "ar sem taktstrikin "jóna einungis "eim tilgangi a! hafa 

einhver kennileiti "annig a! verki! sé læsilegra.      

 

   

 

 

 

                                                 
33Ligeti, György: Lontano. 1967. Schott, 1969. bls. 7. 
34 Smirnov, Dimitri. Twelve Rhithmic Patterns of Ligeti´s Lontano. Muscal Pointers, sótt 29-1-2008 af 
http://website.lineone.net/~dmitrismirnov/Lontano.html 
35 Michel, Pierre: György Ligeti, bls. 185. 
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3. Tónefni og !róun !ess 

Verki! samanstendur af mörgum nótnaferlum, "ar sem yfirleitt alltaf annar byrjar á!ur en 

hinn endar. Ég ætla a! taka fyrir "essa ferla e!a kanóna og sk#ra hvernig samsetning 

"eirra ásamt tónhæ! b#r til hljó!mynd verksins. $a! er áhugavert a! allt tónefni verksins 

er byggt á einum löngum cantus firmus og eru míkrókanónarnir sí!an bygg!ir á honum 

(sjá vi!auka I). Steinitz kallar "etta leyndu laglínuna í Lontano og heldur hann "ví fram 

a! "ar sem "etta sé svo óvænt a! margir af "eim sem greint hafa verki! í gegnum tí!ina 

hafi ekki komi! auga á "essa sta!reynd.36 Allt eru "etta kanónar í einundum.  

  Í bland vi! kanóntækni notar hann 12 tóna tæknina innblásinn af 

samfer!amönnum sínum. $etta eru "ó alls ekki seríalískar tónsmí!ar "annig a! nótur eru 

oft endurteknar á!ur en 12 tóna rö!in klárar sig. $a! er a! minnsta kosti ein 12 tóna rö! í 

verkinu og samanstendur hún af nótunum as,g,b,a,fís,h,e,cís,c,dís,f,d. Rö!in er ekki 

samhverf, "ar sem fyrstu sex tónarnir speglast, sem væri dæmigert fyrir Webern og 

módernistana. Eina samhverfan sem ég fann í rö!inni er "egar ma!ur vinnur sig í bá!ar 

áttir frá sjötta tóninum sem er h. $ar eru fyrstu fjórir tónarnir spegla!ir í hvora átt frá h. 

Rö!in einkennist af litlum tvíundum og "ríundum: Fimm litlar "ríundir, "rjár litlar 

tvíundir, ein stór tvíund og tvær hreinar ferundir. $a! sem er áberandi í "essari rö! eru 

hin tvö stóru stökk í mi!junni en annars er rö!in bygg! á tvíundum og "ríundum (sjá 

töflu I).                 

 

 Tafla I .   Fyrsta 12 tóna rö! Ligeti, speglu!, afturábak og afturábak speglu!.                      

 
                                                                                                (Óttar Sæmundsen, 2008) 

                                                 
36 Steinitz, Richard: György Ligeti. Music of the Imagination, bls. 155. 
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A Hluti, taktur 1-41 

Fyrsti kanón verksins samanstendur af fyrstu fjórum nótum ra!arinnar "ar sem as er í 

a!alhlutverki (as,as,as,g,as,b,a,b,as). #a! er byrja! á einstriku!u as og svo hægt og 

rólega brei!ir hann úr sér me! smáum skrefum og rétt í lok "essa fyrsta kanóns myndast 

krómatískur fjögurra tóna hljómur í "rengstu stö!u. Samkvæmt Allen Forte væri "essi 

hljómur kalla!ur 4-1. Er "etta einhvers konar einkennishljómur "essa verks og kemur 

hann fyrir ví!a í verkinu. Kanóninn byrjar díatónískt en me! innkomu nótunar a kemur 

fyrsta krómatík verksins, umbreyting úr díatónískum lit í krómatískan. Á!ur en fyrsti 

kanón klárast byrjar n$r míkrókanón en hann hefur a!eins tvær nótur "a! er fís og h. 

#arna er ló!réttur hljómur verksins or!inn fís krómatískt upp á (6-1). N$r kanón kemur 

inn me! nóturnar e, fís,gís,(e sjöundi tónn ra!arinnar) sem hefur ekki sk$ra tengingu vi! 

12 tóna rö!ina ("a! eru engar tvær stórar tvíundir í rö!inni). Tónsvi!i! er a! víkka út og 

nú er "a! or!i! áttund (e´-e´´) (Sjá tónsvi!s"róun á vi!auka III)    

#egar fjór!i kanóninn byrjar (a,cís,c,cís,dís) skarast allir fyrstu kanónarnir og í 

augnablik eru fjögur nótnaferli í gangi í einu. #essi a!fer! a! blanda mörgum kanónum 

saman er mjög l$sandi fyrir verki! (sjá í takti 13-16). #arna er ló!rétti  hljómurinn e-fís-

gís- a- c- cís. Aftur er ekki hægt a! tengja vi! 12 tóna rö!ina og er freistandi a! halda "ví 

fram a! hann sé a! vinna me! tvær 12 tóna ra!ir. Hin rö!in væri "á 

e,fís,gís,a,cís,c,dís,h,aís,g,f. Hún er "á nokkurs konar andstæ!a vi! fyrri rö!ina, "ar sem 

stórar tvíundir og stórar "ríundir hafa bæst vi! sem lykil tónbil: #rjár stórar tvíundir, "rjár 

litlar tvíundir, tvær stórar "ríundir og ein lítil. #essi rö! er "ó dálíti! skyld a!alrö!inni "ar 

sem um mi!bik fyrstu ra!ar er dálíti! díatónískt svæ!i sem hér ver!ur a! upphafi seinni 

ra!ar, sí!an eru "rjár sellur sem eru eins og í "eirri fyrstu. Sí!ustu tveir tónarnir eru enn 

"eir sömu og í fyrri rö!inni. #annig a! kannski mætti einnig líta á "etta sem ónákvæma 

endurminningu fyrstu ra!ar. Hinn möguleikinn er sá a! tónskáldi! sé a!eins a! fylgja 

"eim fyrrnefnda cantus firmus sem sést hér í vi!auka I. Ég s$ni rö!ina hér til gamans (sjá 

tölflu II).                
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Tafla II.  Önnur 12 tóna rö! Ligeti, speglu!, afturábak og afturábak speglu!   

 
                                                                                                  (Óttar Sæmundsen , 2008) 

                                                                                                                                                                                                    

Athyglisvert er a! frá takti 13 koma kontrabassar inn me! nóturnar e,fís,a,h. "essi 

pentatóníski hljómur, sem innheldur fjór!a til sjöunda tón fyrstu ra!arinnar, hefur #a! 

hlutverk a! spila langar liggjandi nótur undir öllum ö!rum nótnaferlum og svo fjarar 

hann út rétt á!ur en hlutinn endar. Fimmti kanóninn er náskyldur #eim sí!asta  nema 

fyrsta tóninum er sleppt (a) og ö!rum tveim bætt vi! (cís,c,cís.dís,cís,h). Me! #essari 

tónsmí!aa!fer! heldur Ligeti áfram út fyrsta hlutann (skipting kanóna sést í vi!auka I). 

Í takti 18 kemur sjötti  kanóninn (cís,dís,cís,h,gís) og nú er búi! a! taka fyrstu 

tvær nóturnar og bæta einni n$rri vi!. Me! #essum kanón sem inniheldur allt nótur í E-

dúr er kominn sterkur tónal keimur, sem #ó er alltaf smita!ur af einhverjum aukanótum 

sem rugla #á tilfinningu. Sjöundi kanón  (dís,cís,h,gís,aís) inniheldur fyrstu fimm 

nóturnar í gís-moll og eyra! nemur #ennan moll níundar hljóm, sem bergmálar óreglulega 

í mismunandi röddum um stund. Kanónar nr. fimm, sex og sjö skarast í takti 19 og #ar 

myndast ló!rétti hljómurinn e-fís-a-h-c-cís-dís (8-26). Ef c nótunni væri breytt í gís #á 

værum vi! kominn me! hreinan E-dúr og er #a! augljóst hvernig nótan e og skalinn E-

dúr hafa miki! vægi í #essum hluta. Áttundi kanón er eins og sjöundi nema hann sleppir 

fyrsta tóni og bætir fís vi! í lokin. Sá níundi er sá lengsti og sí!asti í #essum hluta og 

inniheldur hann nóturnar gís,aís,fís,g,fís,a,as,des,b,c. Í takti 27 er áfer!in or!in mjög 

óræ!, #ar sem #essi níu tóna klasahljómur ræ!ur ríkjum e-fís-g-gís-a-aís- h-cís-dís (9-7). 

Hér er greinileg hljóma#róun (fjöldi nótna í hljómi), #ar sem byrja! var á einund (as) og í 

hægu ferli eykst nótnafjöldinn #anga! #a! er kominn níu tóna hljómur. "á er fari! til 

baka og svo er enda! aftur á einum tón,(hljóm#róun í vi!auka II).  
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 Tónskáldi! gefur til kynna mikilvægi c nótunnar í takti 31 me! sterkri innkomu 

hjá tréblásurum. "ar tvöfalda #au tví-,#rí- og fjórstrika! c. Nú byrjar átta takta ferli #ar 

sem öll hljó!færin lenda hægt og rólega saman á tví-, #rí-, fjór-, og fimmstriku!u c. 

Vefurinn er aftur or!inn eins og í upphafi nema nú er engin áfer!arbreyting me! 

óreglulegum rytma. Nótunni er skipt í #rjár áttundir öfugt vi! byrjunina #ar sem allt var 

tvöfalda! me! í einund.  

 

A!, taktur 41-59 

"a! sem hefur helst áhrif á litinn í #essum kafla er hva! hljómurinn er grí!arlega gisinn. 

"a! getur varla or!i! lengra á milli radda #ar sem spila! er í kontraáttundinni og í 

fimmstriku!u áttundinni. Engar raddir eru #arna á milli og gefur #etta mjög sérstakan lit.  

Hlutinn byrjar á mjög gisnum #riggja tóna krómatískum hljómi (3-1), #ar sem fi!lur spila 

eitt langt fimmstrika! c og kontrahljó!færi svara me! lítilli og stórri sjöund ni!ur á kontra 

des og d. A!eins seinna koma kontrabassar inn me! kontra e. Hljómur í #rengstu stö!u 

væri c-des-d-e (4-2) , en hann hendir c-inu upp sjö áttundir og heldur hinum nótunum í 

kontraáttundinni sem gerir hljóminn mjög sérstakan. Fleiri nótur bætast vi! hjá fi!lunum 

í kringum fimmstriku!u áttundina #ar sem #ær koma inn hver á fætur annarri  

h,a,g,as,f,ges og nú eru líka komnir klasahljómar á efra tónsvi!inu. "essi hluti endar á 

statískum tónskratta sem minnir helst á öxulhljóm hjá Bartok. "ó hljómarnir ver!i mjög 

#ykkir, #á er #essi kafli mjúkur. Er ástæ!an helst sú a! allar fi!lurnar eru a! spila 

ferundaryfirtóna á mjög háu tónsvi!i og afgangurinn af hljó!færunum heldur sig mest í 

kontra og litlu áttundinni. Hér fyrir ne!an sjáum vi! hljóma#róunina í #essum hluta og 

nákvæma legu hljóma. Athyglisvert er hve stórt bil er í orkestrasjón. 
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Tafla III.  Hljóma!róun í A". Tónhæ# og lega  

 

 
                                                                                                                                                 (Óttar Sæmundsen, 2008) 

   

B, taktur 60-112 

Í verkinu eru aldrei sk!r mörk á milli upphafs á einni hugmynd og enda á annarri (nema í 

byrjun og enda). Tónskrattinn í lok A" er upphafi" á n!jum hluta í verkinu, #ó varir #a" 

ekki lengi #ar sem b nótan færist ni"ur á a og fyrsti tónninn í kanóninum hjá fi"lunum er 

dís (samstíga stækku" ferund #ar sem b-e færast ni"ur á a-dís). Tvö fallandi nótnaferli 

byrja á sama tíma sem mætast á nótunni g. Eitt frá háa e sem færist ni"ur á 

dís,cís,h,c,g,as,g,b, og anna" frá djúpa b sem færist ni"ur á a og g. $arna er kominn 

undantekningin sem sannar regluna #ví ekki er hægt a" tengja a og g vi" cantusinn. 

Ló"rétti klasahljómurinn sem myndast í takti 61 er a-b-c-cís-dís-(6-Z13) spannar frá 

kontra a til dís´´´ og nú er tónsvi"i" allt anna" en í fyrsta hlutanum (sjá tónsvi"s#róun í 

vi"auka III). $a" er áhugavert, a" á"ur en #ri"ji kanón byrjar, blandast saman nótur úr lok 

fyrsta og annars og myndast aftur krómatíski hljómurinn g-as-a-b (4-1). Nóturnar eru #ær 

sömu og í byrjun en núna hljómurinn #ó í annarri legu og ö"rum hljómhvörfum (sjá í 

takti 65). 

$ri"ji kanóninn í #essum hluta hefur einnig sterka tengingu vi" tónefni fyrsta 

hlutans. Hann samanstendur af nótunum h,c,a,b,a,c,des,c,as,b,as,f. Fyrstu fjórir tónar 

kanónsins mynda hljóminn 4-1 sem birtist enn einu sinni. Ef liti" er á fyrstu sex tónana í 
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fyrstu 12 tóna rö!inni, "á sjáum vi! a! hér kemur hún fyrir aftur, en núna er hún speglu! 

og tónflutt upp um "ríund (h,c,a,b,des,as). Athugi! a! hér sést nótan f í fyrsta sinn sem er 

11. tónn ra!arinnar. Næsta nótnarö! er alveg eins og "ri!ji kanón nema fyrstu nótunni er 

sleppt. Tónsvi!i! er enn a! víkka út og í takti 70 er "a! frá kontra g til c´´´´ . #rátt fyrir 

a! nú séu 19 blásarar og stór strengjasveit a! spila er ló!rétti hljómurinn sem myndast 

a!eins me! nóturnar g-a-b-c-e (5-25), sem er alveg díatónískur hljómur. #a! er miki! af 

tvöföldunum á nótum bæ!i í áttundum og unisono. Öll hljó!færi eru a! taka "átt í 

rytmískum nótnaferlum nema kontarbassar (eins og í A hlutanum) sem eru me! liggjandi 

g og a, og horn sem spila tónskrattann úr A! (b-e). Sí!ustu "rír tónarnir í "ri!ja 

kanóninum b,as,f, ver!a einhverskonar a!al mótíf "egar "egar horn koma sk$rt inn í takti 

73 og trompet og básúnur fylgja takti á eftir eins og eftiröldur e!a bergmál. Núna er 

ló!rétti hljómurinn g-as-a-b-c-des-f. Sjö tóna klasahljómur sem er krómatískur upp a! 

fjór!u nótu og díatónískur "a!an a! sjöundu. Aftur birtist 4-1 núna falinn í stærri hljómi.  

Á!ur en málmblásarar klára sitt mótíf byrjar n$r kanón hjá fagottum, flautum og 

kontrabössum sem ver!ur stuttu seinna "a! nótnaferli sem öll hljómsveitin er a! nota.  

#essi fjór!i kanón byrjar á littlu sexundarstökki (stærsta stökk verksins) og er "a! í fyrsta 

og eina sinn í verkinu sem "etta "a! heyrist. Allir fyrri kanónar hafa veri! uppbygg!ir á 

tvíundum og "ríundum me! einstaka fer- og fimmundarstökkum. Reyndar er "essi kanón 

ekki frábrug!in hinum a! ö!ru leyti eins og sést hér 

f,des,d,h,a,fís,g,a,b,c,g,a,g,b,as,ges,fes. Mótífi! sem heyr!ist í takti 73 b,as,f, heyrist aftur 

í takti 76 "á tónflutt upp um litla tvíund "ar sem sumir hljó!færahópar eru enn a! klára 

"ri!ja kanóninn og a!rir komnir í mi!bik fjór!a kanónsins. Margræ!ni og "ykkt 

hljómsins er a! aukast á n$ og í takti 81 myndast tíu tóna alveg krómatískur klasahljómur 

f-fís-g-as-a-b-h-c-des-d (10-1). Tónsvi!i! hefur hækka! "ar sem bassarnir eru ekki lengur 

a! spila á kjörsvi!i og nú eru "a! sellóin sem eru me! lægstu nótuna sem er stóra as og 

flautur efst sem er "rístrika! g. 

Ló!rétti hljómurinn í takti 85 er f-fís-g-a-b-h-c (7-5) og tónsvi!i! frá stóra a - a´´´ 

en eftir "a! fer tónsvi!i! a! skreppa saman. Efstu tónarnir lækka og ne!stu hækka lítilega 

og í lok kaflans lenda kontrabassar á a!eins einum tón sem er fes. #egar "essi hluti er a! 

enda ver!a sí!ustu fimm nóturnar í kanónum mikilvægastar g,b,as,ges, fes. Í takti 93 
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myndast hljómurinn ges-g-as-b (4-2) sem kom á!ur fyrir í A" hlutanum svo hverfur g 

nótan og sí!ustu fjórar nóturnar ver!a a! nokkurs konar deyjandi heiltóna #rástefi.  

  

B!, taktur 112-122 

Eins og á!ur skarast upphaf og endir. Bassarnir eru a! klára sinn fallandi sekvens sem 

endar á fes, en rétt á!ur laumast tvö selló og bassaklartinetta inn me! nóturnar e,f og ges. 

Öll hljó!færi í #essum kafla deila á milli sín #essum #rem fyrrnefndu nótum í #rengstu 

stö!u og mynda #riggja tóna krómatík (3-1) eins og í byrjun A". Tónsvi!i! er a!eins stór 

tvíund en #rátt fyrir #ennan #éttleika er kaflinn einhvernveginn mjúkur. $a! er a! #akka 

hljó!færavali, styrk og tónhæ!inni, sem er litla áttundin. Í hægu rólegu ferli sameinast 

allar raddir í a! spila nótuna litla f. Eftir einn og hálfan takt #ar sem allar raddir spila 

unisono kemur hljómur hjá sellóum og kontrabössum. $etta er ómblí!asti og sk%rasti 

hljómur verksins #ar sem öll tvíræ!ni og hreyfing hverfur um stund. Hljómurinn 

inniheldur nóturnar d-g-f.  

 

C, taktur 122-145 

Óvenju sk%r byrjun í #essum sí!asta hluta #ar sem 25 hljó!færi byrja saman og deila á 

milli sín stóru, litlu og einstriku!u d. Samt eins og á!ur er sí!asti hljómurinn úr hlutanum 

á undan bundinn yfir. $a! eru a!eins tveir kanónar í #esssum #ri!ja hluta. Fyrstu fimm 

taktana er a!eins ein nótnarö! í gangi d,c,g,c,b,as,a,as,b,h,b,g. Í mi!junni á #essum kanón 

er falinn fyrsti fjögurra tóna hljómur verksins (4-1) sem er greinilega lykilhljómur. Hér 

#ykknar hljómurinn ört eins og sést vel á töflu IV. Í takti 122 er #riggja tóna hljómur og 

undir lok hlutans er kominn tíu tóna krómatískur hljómur. 

 

Tafla IV.  Hljóm!róun í C hluta  

 
                                                                                                (Óttar Sæmundsen, 2008) 
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Í takti 127 byrjar n!r kanón og tvö ferli eru í gangi samtímis. "essi innkoma er 

jafn sk!r og sú fyrri, #ar sem 27 hljó$færi spila samtímis á nótunni g. Seinni kanóninn 

speglar fyrstu 14 tónarnir úr fyrri kanóninum tónfluttir upp um ferund (Sjá mynd).  

 

 
                  (Skrifa$ eftir fyrirmynd Steintiz) 37 

   

"egar annar kanón kemur inn eru a$eins víólur, kontrabassar og fagott sem halda 

sig vi$ fyrsta kanóninn. Hin hljó$færin spila tvístrika$ g og eru á lei$inni inn í #rístriku$u 

áttundina nema piccolo flauturnar og I fi$lur sem spila #rístrika$ g. Strax eftir innkomu g 

nótunnar í takti 127 hverfur a$ mestu öll línuleg hlustun og í takti 130 er kominn 

agressífur átta tóna hljó$massi f-g-a-b-h-c-cís-d (8-11). "etta er dæmiger$ 

míkrólpólifónía a$ hætti Ligeti. Nú spannar tónsvi$i$ frá kontra f upp á cís´´´´  . 

Klasahljómar í #rí- og fjórstriku$u áttundinni eru nú ríkjandi og í fyrsta sinn í verkinu eru 

nær engar melódíur heyranlegar. "rátt fyrir #essa áfer$ er tónskáldi$ enn a$ beita sömu 

kanóntækninni.  

Til a$ stjórna #ví hva$ er a$alatri$i$ a$ hverju sinni og hvenær nótur ferlana eiga 

a$ koma fyrir í tíma tekur Ligeti upp á #ví a$ frysta ákve$nar nótur í nótnaferlunum og er 

#etta einkennandi fyrir #ennan lokahluta. Til dæmis í takti 127 #egar annar kanón kemur 

inn #á hægir hann á rytma í fyrsta kanónium a$ mestu leyti og annnar kanón tekur vi$ 

a$alhlutverkinu. Hápunktur hlutans e$a jafnvel verksins er #egar allir sem spilu$u annan 

kanón lenda hver af ö$rum á #rí- og fjórsriku$u dís. Í takti 145 lenda spilandi hljó$færi á 

dís nema víólur, kontrabassar og fagott sem enn mo$ast áfram í veikum styrkleika og 

hálfger$ri leynd me$ nótur úr fyrri kanóninum. Í lok taktsins er breytt snögglega um 

dínamík á háa dísinu og nótnaferlar víólu heyrast sem innhalda 4-1. C! byrjar sem er 

                                                 
37 Richard, Steinitz: György Ligeti. Music of the Imagination, bls. 156-57. 
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lokahluti verksins. Nú er hljómurinn aftur or!inn "ynnri og ló!rétti hljómurinn nú er dís-

gís-b-h (4-14). Hægt og rólega deyr háa dís nótan og verki! byrjar a! fjara út "ar sem 

sí!ustu nótur fyrsta kanónsins eru tónefni!. #etta ferli er um 15 taktar "ar sem enda! er á 

stóra h og litla cís sem fjara út.           

 

4. Orkestrasjón. A hluti, taktur 1-41 

Verki! byrjar ofurveikt ("a! er pppp) á fjórum flautum og tveim sellóum, "ar á eftir 

koma fjórar klarinettur. Eru flauturnar og klarinetturnar einu hljó!færin sem spila allan 

fyrsta kanónin frá upphafi til enda. Me! "eim í byrjun eru "rjú fagott sem rétt byrja á 

fyrsta tón kanónsins og fjara svo út. Takti seinna koma sí!an inn "rjú horn sem eins og 

fagotti! laumast aftur út, sama á vi! um eina víólu me! flaututón, óbó og trompet. #etta 

er dæmigert fyrir verki! a! eitt e!a fleiri hljó!færi spila bara eina nótu í kanón og fjara 

svo út. Oftast er "a! fyrsta nótan í kanóninum sem er tvöföldu! en "a! er ekki regla (sjá 

"egar kontrafagott kemur inn me! fi!lum í takti 63). Einnig kemur "a! fyrir nokku! oft 

a! tvö hljó!færi koma inn saman án "ess a! vera hluti af nótnaferli (Sjá í takti 22 "ar sem 

kontrabassi og klarinetta koma saman me! langt cís). #arna er markmi!i! líklega a! 

stroka út sérkenni hljó!færa. 

#a! eru hin hef!bundnu hljó!færi blásarakvintettsins sem hafa mesta vægi! í 

byrjun verksins. #etta val kemur ekki á óvart ef liti! er á eiginleika "essar hljó!færa. 

Einfaldur og mjúkur tónn flautunar byrjar og a!rir tréblásarar fylgir á eftir flestir á 

kjörsvi!i, sem gerir "a! verkum tónninn blandast vel saman. Öll fyrrnefnd hljó!færi taka 

"átt í "essum frjálsa kanón rytmískt sé!, "ar sem engin rödd kemur inn á sama tíma. 

#arna er leitast vi! a! halda spennu og lítilli hreyfingu á tóninum og gera áfer!ina a!eins 

flöktandi og óræ!a. Útkoman væri allt önnur ef öll hjó!færin spilu!u eitt langt as.  

#a! eru "ó tvær undantekningar. Fyrri er sú a! tvö selló spila saman einn langan 

ferundaryfirtón í gegnum fyrsta kanóninn, hin er "egar víóla og fyrsta flauta koma saman 

inn me! nótuna g. #etta er brag! sem Ligeti notar oft í "essu verki "egar hann vill 

skyggja e!a breyta litum ákve!inna tóna, til "ess a! gera áfer!ina ógreinanlegri (Sjá í 

einnig takti 13 "ar sem 1. fagott og 6. bassi koma inn saman og 1. horn og 5. bassi). A! 

tala um "etta sem undantekningu er kannski ekki alveg rétta or!i!, "ar sem tónskáldi! 
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leikur sér a! breyta litum kanóna á "ennan á hátt í gegnum allt verki!. Eins og málari sem 

leikur sér a! blanda mismunandi litum.  

Í lok fyrsta kanónsins koma inn fjórir fyrstu kontrabassarnir me! sína dimmu 

flaututóna. #etta er n$r kanón sem er a! byrja og "ar koma nótur sem ekki hafa heyrst 

á!ur. Kontrabassarnir rétt byrja kanóninn en svo taka önnur hljó!færi vi!. Tveir 

kontrabassar í vi!bót lauma sér inn. Hafa "essir sex bassar "a! hlutverk "a! sem eftir er 

af "essum hluta a! vera me! undirliggjandi langar nótur í díatónískum klasahljóm. #etta 

eru allt flaututónar og eru "eir einhverskonar statískur grunnur og mótvægi vi! 

endalausar mikróhreyfingar í öllum ö!rum röddum. Óbóin koma inn me! sömu nótur og 

nú skera "ær í gegn. N$r kanón byrjar og me! innkomu "riggja fagotta og eins horns og 

nú ver!ur dínamíkin sterkari. Í takti 14 koma "rír hljó!færarhópar sem hafa nákvæmlega 

sömu nótur og sama rytma í um "a! bil tvos takta. #etta eru flauta, klarinetta og selló. 

Flautan og klarinettan eru í fyrsta sinn í verkinu a! tvöfalda í áttundum. #ó eru "etta ekki 

hef!bundnar tvöfaldanir "ar sem allir "rír hóparnir spila "a! sama. Í "essu tilfelli er einn 

spilari í hverjum hópi me! "a! sama. #a! er 1. flauta, 1. klarinett og 1. selló spila saman. 

Sama á vi! 2. flautu 2. klarinettu og 2. selló, "annig gengur "etta koll af kolli fram a! 

fjór!a spilara. #essi litablöndun er nokku! óhef!bundinn og leitast vi! a! "urrka út mun á 

milli hljó!færahópa. Svona áttundartvöfaldanir eru mjög dæmiger!ar fyrir allt verki! í 

"eim tilgangi a! búa til mjúka og óræ!a áfer!.  

Fi!lur I og II koma inn í 15 takti me! tremóló og n$jan kanón og líti! ris á sér 

sta!. #arna er í fyrsta skipti í verkinu skri!i! upp í "rístriku!u áttundina. Strax á eftir 

koma flautur og óbó me! fyrrnefndar áttundartvöfaldanir 1.spilari. og 1.sp. 2.sp. og 2.sp. 

3.sp. og 3.sp., 4.sp. og 4.sp spila nákvæmlega sama nema núna eru óbóin áttund ofar. N$r 

kanón byrjar hjá strengjum og eru I fi!la og II fi!la me! sömu áttundartvöfaldanir. Selló 

og víóluhópur tvöfalda einnig í áttundum. #essi rö!un í strengjum helst út fyrsta hlutann. 

Röddum í strengjum hefur fjölga! talsvert og eru nú komnar 14 fi!lur, a! minnsta kosti 

tíu víólur og tíu selló.   

Dínamíkin er enn"á veik, "ó er hægt a! sjá stöku mp og mf merki í kringum takt 

20. #au vara "ó a!eins í stutta stund. Strax í fimmta takti er Ligeti farinn a! merkja hverja 

rödd fyrir sig me! nákvæminni dínamík "ar sem hver rödd er til dæmis me! líti! 

crecsendo sem fer kannski upp í piano og aftur til baka í 4ppp. #a! fer eftir lengd 



 23 

línunnar hve oft !etta gerist en !a" er mjög algengt a" næsta rödd í raddskránni hafi  

a"rar dínamískar merkingar !ó hún sé úr sama hljó"færahópi. #essi nákvæma stjórnun á 

styrkleika helst út allt verki". Undantekningarlaust á undan !ögn er morendo merking 

(deyjandi). #annig a" allar raddir fjara út og yfirleitt læ"ast hljó"færin inn líka, !ó er !a" 

ekki algilt. Me" !essu ver"a mörkin á upphafi og enda frekar óljós, !ar sem línur eru 

stö"ugt a" skarast og bræ"ast saman.  

Strengir eru núna teknir vi" a"alhlutverkinu en bakvi" !éttan strengjahljóminn 

lúra tréblásarar sem fer !ó minna og minna fyrir. Í takti 21 eykst enn fyrirfer" strengjanna 

!ar sem víóla og selló spila tremóló í áttundum. Stuttu seinna byrjar n$tt ferli hjá 

fi"lunum og tré" deyr út nema eitt klarinett, sem spilar langt einstrika" cís. Næstu rúma 

sjö takta er !a" !ykkur strengjahjómur sem ræ"ur ríkjum. Mismunandi ferli eiga sér sta" 

í styrkleika, tremóló, og skipunum til strengjaleikara hvar eigi a" spila á hljó"færi". 

Samanber Sul tasto, ord, e"a sul pont. Allir !essir !ættir hafa !au áhrif, ásamt 

margræ"um rytma, a" strengjahljómurinn er í stö"ugri umbreytingu.  

Rétt fyrir innkomu tréblásara í takti 31, sem er óvenju sk$r, eru allir strengir fyrir 

utan bassa a" spila tremóló. #a" er 1.fagott 1. flauta og piccolo flauta (sem kemur inn í 

fyrsta sinn), sem koma inn saman ásamt tveimur fi"lum. Me" !essari tvöföldun sker 

nótan sig mjög úr !egar hún kemur inn og er !a" ekki síst fyrir innkomu piccolo 

flautunnar a" !ar kemur alveg n$r litur inn og er !etta í fyrsta sinn sem tvöfalda" er í 

tveimur áttundum. #a" er greinileg !róun í áttundartvöföldunum: í takti 14 áttund, takti 

31 tvær áttundir og takti 38 !rjár áttundir. Tveimur slögum seinna bætast fleiri tré í 

hópinn, öll a" spila !rí- fjór- og fimmstrika" c. Hægt og rólega fer hreyfingin a" minnka 

hjá strengjum og fleiri lenda á löngu c. Í takti 45 spila öll hljó"færi sömu nótuna í !remur 

áttundum. Um stund er öll óræ"ni horfin. #etta er hægt ferli úr óróleika yfir í ró sem er 

mjög einkennandi fyrir allt verki". #egar liti" er á fyrsta kaflann í heild sinni !á byrjar 

vefurinn !ar sem hljómurinn er frekar sk$r og sléttur en eftir sem lí"ur á fyrsta hlutann 

ver"ur hann úfnari, en í lok kaflans kemur sk$rleikinn og hljómurinn sléttist aftur. #a" er 

einhverskonar samhverfa í styrkleika og óræ"ni. Frekar sk$r byrjun og mjög veikur 

styrkur, svo tekur vi" hægt ferli í áttina a" óræ"um og !ykkum hljómi, !ar sem 

styrkurinn fer upp. Eftir hápunkt í styrkleika og óræ"ni fer vefurinn a" !ynnast og 
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sk!rast. Í lok kaflans er fari" til baka í styrk og sk!rleika og jafnvel gengi" skrefi lengra 

en í byrjun.             

 

A!, taktur 41-59 

#essi hluti er statískur $ar sem öll hljó"færin spila mjög langar og hægar nótur.    

Orkestrasjón er frekar naumhyggjuleg og er kominn n!r litur me" enn hægari púls. #etta 

er einhverkonar hvíld frá ferlunum sem voru í gangi í fyrsta hlutanum og byrja aftur í II 

hlutanum. Andstæ"ur í hljó"færalit geta vart or"i" meiri $ar sem fi"lur spila á sínu allra 

hæsta tónsvi"i me" kontrahljó"færunum. Í byrjun verksins spilu"u allir í sömu áttundinni 

reyndar í blábyrjun sama tóninn, en í $essum kafla er fari" á ystu mörk hljómsveitarinnar 

í bá"ar áttir.  

Vi" erum kynnt fyrir n!jum djúpum hljó"færum eins og túbu sem spilar kontra 

des. #etta tónsvi" er a" heyrast í fyrsta sinn og me" túbunni spila tvær fi"lur 

ferundarflaututóna sem eru hljómandi fimmstrika" c. Hljómar ver"a ekki miki" gisnari 

heldur en $etta, $ar sem bili" er um $a" bil sjö áttundir og myndast mjög sérstök áfer". 

Fleiri n! hljó"færi úr undirdjúpunum eru kynnt til leiks. Kontrabassaklarinetta og 

kontrafagott heyrast í fyrsta sinn og me" $eim bætast vi" fleiri fi"lur me" mjög háa 

flaututóna og djúpir kontrabassar. Einnig heyrist í fyrsta sinn í $remur básúnum. 

Dínamíkin er mjög veik allan tímann nema í takti 51 $ar sem $rír bassar rísa úr pppp 

tremóló í ffff, a"eins í augnablik á"ur m!ktin tekur aftur vi". #essi kafli endar á tveggja 

tóna strengjahljómi sem spannar fjórar áttundir. 

          

B, taktur 60-112 

N!r fallandi kanón hefst $ar sem strengirnir eru enn í a"alhlutverki en núna eru $eir allir 

komnir á sitt e"lilega tónsvi" andstætt vi" fyrsta hlutann, $ar sem víólur, selló og 

kontrabassar voru meira og minna öll a" spila flaututóna e"a hátt uppi. 

Strengjahljómurinn er nú m!kri og kunnuglegri en á"ur, $ar sem allir spila nú á sínu 

kjörtónsvi"i. Me" strengjunum eru kontrabassa-, bassa- og venjuleg klarinetta me" langar 

nótur. Kontrafagotti" bætist einnig vi". #eir hópar sem eru me" áttundartvöfaldanir hafa 

breyst. Núna eru kontrabassar, selló og fi"lur II saman og hins vegar víólur og fi"lur I. 

Á"ur haf"i alltaf bara einn í hverjum hljó"færahópi spila" sína línu en núna er $a" hvert 
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púlt, nema hjá kontrabössum. Hóparnir í fyrri töflunni eru me! tvær áttundartvöfaldanir 

en í "eirri seinni me! fjórar.  

 

Tafla V.  Áttundartvöfaldanir 

1. Hópur 2. Hópur 3. Hópur 4. Hópur 

1.púlt fi!la I 2.púlt fi!la I 3.púlt fi!la I 4. púlt fi!la 1 

1.púlt víóla 2.púlt víóla 3.púlt víóla 4.púlt víóla 

 

              Tafla VI.  Fjögurra áttundartvöfaldanir 

1. Hópur 2. Hópur 3. Hópur 4. Hópur 

1.púlt fi!la II 2.púlt fi!la II 3.púlt fi!la II 4. púlt fi!la 1I 

1.púlt selló 2.púlt selló 3.púlt selló 4.púlt selló 

1.sp kontrabassi 2.sp. kontrabassi 3.sp kontrabassi 4.sp kontrabassi 

                                                                                                                                    (Óttar Sæmundsen, 2008) 

   

Í takti 64 eru nær öll strengjahljó!færin a! spila langar liggjandi nótur me! og án 

tremóló nema fi!lur I og víólur. Tveimur töktum seinna læ!ast inn öll hjó!færi 

blásarakvintettsins og vefurinn fer a! "ykkjast aftur. Í takti 68 kemur stutt "ögn hjá 

strengjum (nema bössum) á!ur en næsti kanón kemur inn og er "á öll strengjasveitin 

mínus bassar a! spila saman í fjórum áttundum. Eins og á!ur er hvert púlt úr hverjum 

hljó!færahópi me! sama rytma og "annig er áfer!in hjá strengjasveitinni í um "a! bil 20 

takta. Strengjaáfer!in er "ykkari og jafnvel hef!bundnari en á!ur í verkinu. Í takti 74 eru 

"a! kontrabassarnir eins og fyrr sem eru undantekningin. #eir spila á háu tónsvi!i, "ar 

sem tvöfalda! er me! mismunandi hljó!færahópum úr trénu.Vi! "etta bætist allt brassi! 

og í fyrsta sinn eru allir hljó!færahópar, "a! er 25 blásarar og stór strengjasveit a! spila á 

sama tíma, frá stóru áttundinni upp í "rístriku!u áttundina.  

Dínamíkin vex e!lilega me! "essari fjölgun hljó!færa, en einnig eftir "ví sem 

lí!ur á annan hlutann sjáum vi! fleiri sterkari styrkleikamerki. Me! mikilli skipulagningu 

í dínamík, hljó!færalit og upprö!un kanóna nær Ligeti a! stjórna vel "ví sem á a! 

heyrast. #etta sést á bls 21 "ar sem hann hvílir strengjasveitina í hrö!um gildum á me!an 

horn og básúnur koma inn á áhrifamikinn hátt. Strax á eftir byrjar n$tt tónaferli og "ar 

notar hann kontrabassa á háu tónsvi!i me! fagottum og flautum.  
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Hljómurinn í mi!biki annars hluta er a! "ykkna og allskyns tvöfaldanir eiga sér 

sta! á milli brass, trés og kontrabassa, sjá til dæmis í takti 76 "ar sem klarinetta, 

bassklarinetta og 3. bassi spila saman, 1. flauta, 1.fagott og 1.bassi er önnur grúppa.  Í 

"essum kafla eru tvöfaldanirnar or!nar flóknari en á!ur "ar sem einn litur tekur vi! af 

ö!rum. #arna eru mjög örar breytingar í litbrig!um nótna og nú eru hljó!færi a! skipta 

nótum hra!ar á milli en á!ur. Vi! sjáum dæmi um "etta í takti 77 "ar sem tvö trompet, 

tvær flautur og eitt selló koma saman á ö!ru slagi taktsins. N$r litur kemur í takti 78 "ar 

sem 1. óbó, 1. horn og 1.básúna bætast í hóp me! 1. bassa, 1. fagotti og 1.flautu. #etta er 

sama hugmynd og á!ur, en hún er a! "róast "ar sem n$jar samsetningar hljó!færa koma 

ferskum litum inn í verki!.  

#essi "ykki vefur, "ar sem stór strengjasveit og 20 til 27 blásarar eru a! spila 

meira og minna, byrjar í takti 74 og fer "a! ekki a! dragast saman fyrr en í takti 86. #etta 

er hægt ferli eins og flest anna! í verkinu og me! "essu á sér sta! "róun ni!ur á vi! í  

áttundartvöföldunum (Sjá töflu VII).  

 

 

Tafla VII.  !róun í áttundartvöföldunum  

Taktur nr. 88 92 96 100 104 

Tvöfaldanir 4  áttundir 3  áttundir 2  áttundir 1  áttund einund 

                           (Óttar Sæmundsen, 2008) 

 

#róun í áttundartvöföldunum er samhverf vi! fyrst hlutann "ar sem byrja! var á unisono. 

Í takti 93 er stór hluti strengja me! tremóló og aldrei fyrr hafa svo mörg forte sést í 

verkinu. #rátt fyrir "a! er dínamíkin fjölbreytt og  bara í takti 93 er hún merkt frá pp upp í  

fff. Hægt og rólega er allt á ni!urlei!, "a! er tónhæ!, fjöldi hljó!færa og styrkur. 

Strengirnir eru hvíldir í tvo takta og blásarar spila fallandi kanón. #egar strengir koma 

aftur inn í takti 99 er "a! dimmur, "éttur og óræ!ur litur sem tekur vi!. Miki! af 

strengjum spila tremóló og styrkur rís í takti 102 rétt í dau!akippunum. Selló og víólur 

deyja út. Á!ur en "a! gerist taka vi! sex kontrabassar og hljómurinn dekkist enn. #eir 

spila fallandi kanón me! ofurveiku tremóló "ar sem allir enda á littlu fes en snöggt stutt 

crescendo upp í ffff rís óvænt rétt í lokin.   
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B!, taktur112-122 

!essi hluti á margt sameiginlegt me" A#, $á sérstaklega í statík og minimalískri 

orkestrasjón, en hér er fari" enn lengra. !essi millispil eru nokkurs konar br%r $ar sem 

hlustandinn er hvíldur frá $ykkum úfnum vefnum og nótnaferlum. Hér er ró yfir öllu og 

tónninn er blí"ur.   

Rétt í endann á kontrbassakanóninum í takti 111 spila tvö selló og bassaklarinetta 

veikar langar nótur sem eru bundnar yfir á me"an kontrabassinn rís óvænt í augnablik. 

!egar $au læti klárast $á birtist mjúkur klasahljómur $ar sem eitt selló spilar es hitt ges 

og klarinettan f. !etta gefur dúnmjúka dökka og rólega áfer" $ar sem öll hljó"færin eru 

me" langar yfirbundnar nótur. A# var gisinn bæ"i ló"rétt og lárétt en hér er $a" a"eins 

gisi" lárétt. !a" hægist á öllum púls og $etta ver"ur einskonar hægur punktalískur kafli. 

!arna höfum vi" n%ja samsetningu, $ar sem fáir djúpir strengir spila me" frekar dökkum 

blásaralit. Enska horni" spilar í anna" sinn í verkinu $ar sem $a" haf"i rétt spila" í tvo 

takta 16 töktum fyrr. Hin blásturshljó"færin eru, klarinettur á djúpa tónsvi"inu sínu og 

bassaklarinetta, fagott, horn, túba, og básúnur. Hér höfum vi" dökkan mildan tón me" 

engum öfgum í tónsvi"i. Öll hljó"færin eru a" vafra í kringum litla f og lenda svo a" 

lokum á $ví í unisono. Styrkurinn er ofurveikur og öll hljó"færi spila langar nótur. !essi 

hluti hefur yfir sér meiri ró en allir a"rir hlutar verksins og er logni" á undan storminum. 

Enn og aftur vir"ist kafli ætla a" enda $annig a" öll hljó"færi spila saman unisono, en $á 

kemur ómblí"ur og mjúkur strengjahljómur sem tengir okkur í næsta hluta.   

     

C, taktur 122- 145 

Kanóninn sem byrjar í $essum kafla er sk%rari en á"ur í verkinu, $ar sem mörg hljó"færi 

byrja saman og fyrstu fimm taktana er bara eitt nótnaferli í gangi í einu. Núna eru fjórir 

hljó"færahópar, sem skipta á milli sín einum kanón, $ar sem hver hópur er me" 

nákvæmlega sama rytmann. !annig a" $a" eru fjögur rytmamusntur í gangi í einum 

kanón. !a" er meira af einundartvöföldunum en áttundar sem gerir $a" a" verkum a" 

hver lína ver"ur beittari. Hér sjáum vi" hljó"færahópana sem spila saman 
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Tafla VIII.  Hjó!færahópar sem spila sömu nótur og sama rytma.    

 

     1. Hópur                            2. Hópur     3. Hópur     4. Hópur 

1.flauta enskt. Horn 2.klarinetta 4.klarinetta 

bassaklarinetta 3.fagott 1.fagott 2.fagott 

fi!la II Kontrafagott fi!la II fi!la II 

víóla fi!la II víóla víóla 

Selló Víóla selló selló 

kontrabassi Selló kontrabassi kontrabassi 

 Kontrabassi   

                                                                                                           (Óttar Sæmundsen, 2008) 

      

Vi! sjáum a! í hópi tvö eru sjö hljó!færi á móti sex í öllum ö!rum. "etta gerir #a! 

a! verkum a! heyrist best í hópi tvö. Enska horni! hefur líka sitt a! segja, sem hefur #ann 

eiginleika a! skera í gegnum hljóminn. Rytminn er líka áhrifavaldur #ar sem hópur tvö er 

me! hrö!ustu breytingar á nótum og fjórskipt slög. "etta er rytmi sem eyra! á au!veldara 

me! a! greina og #ekkir vel. "ó eru #etta ekki rytmamunstur sem eyra! leggur ekki á 

minni!, #ar sem hinir hóparnir breyta á ö!rum stö!um í #rí- og fimmskiptum takti. Línan 

heyrist samt sem á!ur sk$rt og er #a! greinlega markmi!i!. Hinir kanónarinr ver!a svo 

einhverskonar ómur af línuni sem annar hópur er a! spila. 

 "a! sem einkennir #ennan fyrsta kanón er sk$rleiki, sér í lagi í byrjun #ar sem 

næstum allir spila sömu nóturnar á sama tíma og svo er a!eins einn kanón fyrstu fimm 

taktana (sjá í takti 122 og 127). "egar seinni kanóninn kemur inn umbreytist hljómurinn 

og vi! tekur agressífur hljó!massi sem hreyfist í míkróskrefum. Öll línuleg hreyfing 

hættir a! skipta eyra! máli. "arna ver!ur hápunkur í styrk og óræ!ni. Til a! ná fram 

#essari intensífu áfer! notar Ligeti háar fi!lur me! piccoloflautum, flautum og óbóum og 

a!eins seinna háum klarinettum. Einnig koma inn trompet og básúnur sem spila á háu 

tónsvi!i. Flest #essi hljó!færi eru a! vafra í kringum #rí og fjórstiku!u áttundina. "a! er 

eftirtektavert hva! #a! er líti! a! gerast í einstriku!u og litlu áttundinni. "a! er gat í 

orkestrasjóninni. Bassar spila í kontráttundinni, víólur í litlu og faggott í #eirri stóru. Öll 

önnur hljó!færi spila í #rí- og fjórstriku!u áttundinni a! básúnunni undantekinni, sem #ó 

er a! spila mjög hátt mi!a! vi! sitt tónsvi!. Me! #essu er styrkurinn alltaf a! aukast. Hér 

sjáum vi! töflu yfir #au hljó!færi sem spila saman á bls. 34. 
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Tafla IX.  Helstu hljó!færahópar á bls. 34. sem spila sömu nótur og rytma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   (Óttar Sæmundsen, 2008) 

 

!etta eru fjölmennustu hóparnir sem spila saman í einundar e"a 

áttundartvöföldunum. Öll #essi hljó"færi spila nótur í kringum #rí og fjórstriku"u 

áttundina nema básúnan. !etta eru #ó ekki einu hóparnir sem eru saman. Ef vi" sko"um 

fi"lur I og II og selló, #á eru #eir hópar allir a" gera #a" sama frá takti 128 fram a" takti 

144. Á #essu sama tímabili eru fagott, víólur og kontrabassar alltaf saman en #au eru me" 

anna" tónaferli heldur en afgangurinn af hljómsveitinni og eru í algjöru aukahlutverki. 

Hér eru tveir ferlar í gangi óhá"ir hvor ö"rum. Dínamíkin nær hámarki í takti 144 #ar 

sem fi"lur og selló eru öll a" spila fff. !a" er athyglisvert a" á me"an #a" er búi" a" vera 

stö"ugt crescendo hjá allri hljómsveitinni sem endar í fff #á halda fagott, víólur og 

kontrabassar áfram a" laumast í sömu veiku dínamíkinni sem er pp. !a" eru tveir ferlar í 

gangi samtímis óhá"ir hvor ö"rum sem lei"a hugann aftur a" málverki Altdorfer. 

 

C!, taktur 145-165 

Eftir hápuntkinn sem l$kur í takti 145 hefst endir verksins, sem er hægur veikur 

dau"dagi. Fi"lurnar sem endu"u allar saman á #rí- og fjórstiku"u dís halda sömu nótunni 

áfram en á sí"asta áttundapartinum í takti 145 kemur subito ppp. Rétt á"ur haf"i skipunin 

hjá strengjunum veri" a" spila meiri boga og skipta oft, en núna erum vi" kominn í mjög 

1. Hópur 2. Hópur 3. Hópur 

1.piccolo Flauta 2.piccolo flauta 1.flauta 

alt flauta 1.klarinetta 3.óbó 

1.óbó 2.óbó 3.klarinetta 

enskt horn 2.trompet 3.trompet 

1.trompet 2.básúna 3.básúna 

1.básúna 3.fi"la I 5.fi"la I 

1.fi"la I 3.fi"la I 5.fi"la II 

1.fi"la II 3.selló 5. selló 

1.selló   
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veika dínamík !ar sem tónskáldi" vill sléttan ótjáningaríkan tón. Litabreytingin er mjög 

sk#r og ver"ur tónninn allur gegnsærri.  

Öll orkestrasjón er gisnari. $a" er komin a" mestu leyti statík !ar sem fi"lurnar 

halda langri nótu í næstu sjö til átta takta og deyja svo út. Eini hljó"færahópurinn sem er 

me" nótnaferli í gangi er víólur, sem spila sul tasto á sínu lægsta tónsvi"i. Í takti 147 

koma horn, básúnur og túbur saman me" !riggja tóna hljóm !ar sem horn og básúna eru 

einu tvö af sjö hljó"færum, sem koma inn me" forte. Er !etta sí"asta forte merking í 

verkinu. Tréblásarar koma inn í takti 149 me" unisono í fjórum áttundum sem sker sig vel 

í gegn. $ar er byrja" á löngu tjáningarfullu aís sem snögglega fer ni"ur um styrk og takti 

seinna breytir allur hópurinn um nótu og hækkar sig upp um hálftón sem deyr sí"an 

fjórum töktum seinna. Me" !essu eru víólurnar enn a" spila, en nú eru flestar komnar 

me" tremóló. Selló koma inn saman og kontrabassarnir hver á fætur ö"rum. Öll hljó"færi 

eru me" langar djúpar nótur. Strengjahljómurinn er dimmur og mjúkur. Hann fjarar út 

tveimur töktum fyrir lok verksins.  

Önnur hljó"færi, sem rétt minna á sig, eru klarinettur á djúpu tónsvi"i, 

bassaklarinetta og altflauta ásamt einni básúnu sem er eina brassi". Tónninn er fjarlægur 

og deyjandi. Verki" endar me" tveimur klarinettum á sínu lægsta tónvi"i og einni 

bassaklarinettu a" spila stóra tvíund eins veikt og hægt er. Næst sí"asti takturinn í verkinu 

á a" vara í 10 til 20 sekúndur og svo fjara hljó"færin út en athyglisvert er a" í sí"asta 

taktinum á enginn a" spila, en !a" eru sömu fermötumerki og í taktinum á undan. Er 

!essi !ögn örugglega mjög áhrifarík !egar hlusta" er á verki" á tónleikum !ar sem 

stjórnandinn ræ"ur !ví hve lengi áheyrendur eru í algjörri !ögn. 
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Lokaor! 

Í Lontano kristallast vald Ligeti yfir handverkinu og !á sér í lagi kanóntækninni 

sem hann tekur mjög langt. "a# vir#ist ótrúlegt a# !essi !ykki óræ#i hljó#masssi sem 

einkennir verki# sé bygg#ur á einni línu. "egar hlusta# er á Lontano í fyrsta sinn, held ég 

a# fáir lei#i hugann a# Ockeghem og flæmska endurreisnarskólanum. Altdorfer er einnig 

stór áhrifavaldur og er !a# magna# hve margt sameiginlegt er me# málverki hans The 

Battle of Issus og Lontano: Flókin heild me# endalausum smáatri#um sem hægt er a# 

sökkva sér í. Andstætt vi# samfer#amenn sína nota#i Ligeti miki# áttundartvöfaldanir í 

!essari tónsmí# sem má rekja til orkestrasjónar rómantíska tímabilsins. "essi áhrif ásamt 

seríalíska hugsanahættinum, ger#i hann a# heildstæ#ri hugmyndafræ#i.  

Lontano er a# mörgu leyti erfitt verk a# greina !ar sem ekkert fellur alveg 

undir einhverja ákve#na tónsmí#atækni. Ligeti tekur undir !etta í vi#tali vi# Pierre 

Michel a# Lontano henti ekki vel til strúktúrískar greiningar. Hins vegar er !etta verk 

me# greinilega formbyggingu og allir !ættir eru me# sk$ra framvindu hvort sem liti# er á 

tónefni, tónhæ#, áfer# e#a styrkleika. Ligeti br$tur reglurnar vísvitandi !ar sem smekkur 

hans fær a# rá#a. Ég lít svo á a# vegna !ess hve miki# vald hann hefur á vi#fangsefninu 

getur hann au#veldlega broti# reglurnar án !ess a# formi# t$nist. Hann er fylginn sér og 

trúr upphaflegu hugmyndinni. "ó a# rytminn sé frjáls !á er í raun sama rymtahugmyndin 

í gegnum allt verki# og einnig er öll tónsmí#in bygg# á ströngum kanónum nótnalega 

sé#. Hvernig hljómurinn víkkar út og dregst saman aftur er greinlega !aulhugsa#. Allir 

!ættir verksins eru unnir af mikilli nákvæmni og heildars$n. 

„J´aime tout ce qui est construit, mais je suis contre la construction sans 

émotion”.38 "etta eru or# Ligeti og eru !au mjög l$sandi fyrir hann sem tónskáld og ekki 

sí#ur verki# Lontano. Hann hrífst af öllum strúktúr en á sama tíma vill hann ekki gefa sig 

á vald hans. Reglurnar eru mikilvægar en tilfinningin er mikilvægari. "a# sem skiptir 

mestu máli a# lokum og hefur úrslitavald er fegur#arskyn hans.  

 

                          

 

 

                                                 
38 Pierre, Michel: György Ligeti, bls. 171. 
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