
„A tangó az élet maga a táncparketten.     Az élet tangó a parketten kívül.”  

SZÖVEG: BUDAI LÁSZLÓ—ECSEDY ÁRON
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ÖBB MINT TÁNC, EZ MÁR SZERELEM, amely túl-
lép minden határon, amit egyetlen klasszikus

társastánc sem képes olyan érzékletesen megeleve-
níteni férfi és nô kapcsolatából. Igazi szerelem ez,
amelyrôl minden kimondott szó felesleges és sem-
mitmondó fecsegés azok számára, akik a lépésekben
egy más dimenzióba kerülnek.

A szemlélôk és a táncosok között csalóka határ-
vonal húzódik: úgy tûnik, mintha bárki könnyedén
átélhetné ezt a magával ragadó érzést. Mindenkiben
megvan a késztetés a legbensôbb érzelmek lépé-
sekkel való kimutatására, de sokakban van egy
belsô gát, amely leküzdhetetlen ellenségként ma-
gasodik. Csupán a legelemibb vágy, minden emberi
kapcsolat alapja – az érintés képes ezt lerombolni,
hogy aztán elkezdôdjön az Élet.

Öröm, bánat, érzékenység, érzékiség, vágy,
gyûlölet, figyelem, közömbösség, szerelem és szen-
vedély, boldogság és szomorúság… A tangó egy-
szerû és bonyolult, tiszta és piszkos, romlatlan és
fülledt, gyengéd és durva. A tangóban az élet minden
mozzanata benne van. A tangóval minden elmesél -
hetô, amit férfi és nô egymás iránt érezhet.

Ez a kép szép fokozatosan alakult ki az elmúlt
másfél évszázadban. A tangóról alkotott romanti-
kus leírás nem a legújabb idôkben született, sôt még
csak nem is az ilyesmire mindig éhes Európa alakí-
totta ki. Ez azonban csak az érzelmi vetülete, aminél
maga a tangó mint zenei és táncmûfaj jóval több,
sokkal összetettebb.

t
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A kezdetek…
Argentínában a 19. század végén a technikai fejlô-
déssel és az európai bevándorlók letelepedésével, a la-
kosság átrendezôdésével óriási változások kezdôdtek.
Dél-Amerika második legnagyobb országának la-
kossága 1869-ben, az elsô népszámláláskor alig volt
1 800 000 fô, Buenos Airesé pedig csak 150 000, ami
javarészt spanyol telepesek, Afrikából idehurcolt fe-
kete rabszolgák és egy kevéske ôslakos egymással ke-
veredett leszármazottaiból állt. Nemsokára azonban
Argentína lett az Egyesült Államok után a második
legkeresettebb bevándorlási célállomás. A népesség
1914-re elérte a nyolcmilliót, a fôváros lakossága pe-
dig a másfél milliót. Ez a hirtelen növekedés és a vele
járó etnikai forgatag lett a tangó bölcsôje Buenos Ai-
resben és az idôközben függetlenné vált Uruguay fô-
városában, Montevideóban.

A tangó mint zenei és táncmûfajok szövedéke
már a kezdetekben sem volt egységes: mind az ôs-
lakosok, mind a rabszolgák leszármazottai, mind
pe dig a bevándorlók hozzáadták a magukét, és
ahogy a különféle emberek, úgy keveredett-alakult
maga a tangó is. 

A tangó zenei gyökerei rendkívül sokszínûek.
A különbözô európai mûfajok importált változatai ból
állt össze, megfûszerezve a szintén részben európai
hatásra korábban létrejött helyi népzenével és az af-
rikai rabszolgák leszármazottai által tovább éltetett
afrozenével és -ritmikával. Az Európából a beván-
dorlók magukkal hozta mûfajok között a legjelen-
tôsebb az olasz és a spanyol zenei hatás, valamint a
polka és a mazurka. Az afrikai eredetû ritmika a mi-
longában mutatkozik meg. Ezek a zenei gyökerek
1850–1900 között olvadtak össze, hogy kialakítsák
azt a zenét-táncot, ami már tényleg meghatároz-
ható, elkülöníthetô mûfajként ismerhetô fel. Ez a
korai tangó viszont a mainál vidámabb hangu la tú
és gyorsabb tempójú volt.

Egyetlen esély – a tangó
A tangó kezdetben csak az alacsonyabb társadalmi
rétegek zenéje és tánca volt Buenos Aires és Mon te -
video külvárosi negyedeiben. A bevándorlók fôleg
férfiak voltak, hozzájuk képest a nôk száma szinte el-
enyészett a századforduló Buenos Airesében, a né-
pesség mindössze 10-15 százalékát képviselték! Ért-
hetô, hogy virágoztak a bordélyházak, kezdeti
összefonódásuk a tangóval tagadhatatlan. A korai
tan gók szövegei fôleg az utca emberérôl, elsôsorban
egyes szám elsô személyben íródtak, egyszerû té-
mák ról. Egyes – szinte már elfelejtett – régi tangók
szövegei pajzánok, vagy egyenesen vulgárisak voltak
olyan címekkel, mint pl. „A muff ” vagy a „Kétszer
úgy, hogy ki sem veszem.” 

Ha egy korabeli férfiember a bordélyon kívül

egy tisztességes nôvel akart megismerkedni, óriási
versenyben találta magát, ahol a cél érdekében min-
 den eszközt be kellett vetnie. Persze ez természetes
szelekcióhoz is vezetett. A századfordulón, de még
a húszas-harmincas években is a férfiak elôször egy-
mástól tanultak és gyakran egymással gyakoroltak,
minden homoszexuális felhang nélkül. Csak alapos
felkészülés után volt érdemes a hölgyek társaságát
felkeresni. Elvégre a jó táncosokkal elhalmozott höl-
 gyeknek semmi okuk sem volt kezdôkkel bajlódni.
Még a 40-es években is minden férfi elôször a nôi
szereppel ismerkedett, méghozzá legalább 9 hóna-
pig, majd kb. 2 év alatt megtanultak vezetni, és
csak ezután mertek felkérni egy nôt a milongán. A
nôk ennél sokkal jobb helyzetben voltak. A jól ve-
zetô férfiak bármilyen tudású nôvel kellemesen
tudtak táncolni. Nem az volt a cél – és ma sem
az –, hogy mindenféle bonyolult figurát erôltessenek,
hanem az hogy minden hölgy jól érezze magát, hiszen
a férfiaknak ez volt a legnagyobb öröme. Elvégre a
tánc csak eszköz volt a „cél” elérése érdekében.

Zenélni is kell
Mivel a tangó feltalálói nagyrészt írástudatlanok
voltak, és nem motiválta ôket semmi, hogy rögzít-
sék a zenét és a táncot, ezért az elsô leírások a tan-
góra rácsodálkozó középosztálybeliektôl származ-
nak. E beszámolók a tangót jórészt illetlen dolognak
tartották. Az 1910-es évekig a legszegényebbek
tánca volt, és a középosztály semmilyen körülmé-
nyek között sem keveredett a szegényebbekkel, a
felsôbb rétegek pedig kiváltképpen nem. Az ar-
gentin felsô osztályban a tangótól való idegenkedés
mind a mai napig megmaradt. Ebben a korai idô-
szakban – rögzített zene nem lévén – csak élôzenére
lehetett táncolni, és hivatásos zenészeket elsôsorban
bordélyok tudtak alkalmazni. A kávéházak késôbbi
elterjedésével azonban új élettér létesült a tangó szá-
mára, és lehetôség nyílt a bordélyból és a szegény-
ségbôl való kilépésre.

A századfordulón, egészen a 10-es évekig, a ko-
rai, 2-4 fôs zenekarok jórészt gitáron, furulyán, he-
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gedûn játszó tagjai autodidakta módon tanultak ze-
nélni, és sokuknak olyan civil foglalkozásuk volt,
mint festô-mázoló, cipôpucoló (nagyon sokan kezd-
ték így), vagy kikötôi rakodómunkás. A „kikötôi”
(porteño) néven magukat aposztrofáló Buenos Ai-
res-i munkásréteg elnevezése sok tangószövegben
fennmaradt, de még híres milongák nevébe is be-
került. Az átlagos munkásosztálybeliek között vi-
szonylag sokan tudtak bánni hangszerrel. Csak-
nem minden bérházban akadt két-három ember,
aki játszott valamilyen hangszeren.

A továbblépés
1907-ben Franciaországban, az ott sûrûn megfor-
duló argentin dendik (jófiúk) egyike, egy fôleg
arisztokraták és a felsô tízezer által látogatott fo-
gadáson tangót táncolt. A változásra és különle-
gességekre éhes párizsi sznobok azonnal rákaptak az
új táncra, ami 1913-ra szabályos tangóôrületté
nôtte ki magát. Ekkor, az európai tangóláz kitörése
után kapta a tangó az „argentin” jelzôt.

Európa-szerte tömegével tartottak tangó-tea-
délutánokat. A ruhadivat azonnal megváltozott, hogy
kényelmessé tegye az új táncot. A korábbi viktoriá -
nus, többrétegû szoknya helyett inkább a testhez si-
muló, középen szétválasztott, tulipán alakú szoknya
hódított, amely több mozgásteret hagy a kivillanó
lábaknak. De nem csak a ruha lett tangós! Minden
elképzelhetô dologra ráaggatták a „tangó” jelzôt.
Tangó-harisnya, tangó-fûzô és igen, a tangó színe a
rikító narancssárga lett. A hagyomány szerint egy
selyemkereskedô nyakán maradt néhány tekercs ri-
kító anyag, amit kitett a kirakatba „tangó” fantázia-
névvel. A hatás nem maradt el, mert pár óra alatt
elkapkodták, és még többet rendeltek belôle. Mások
is beszálltak a versenybe, így a világos citromtól a
sötétnarancsig mindenféle anyagot úgy adtak el, mint
„tangó” színût. Az európai siker után a tangó egyre
ismertebb lett szülôhazájában, Argentínában is.

Úton a csúcs felé
Az I. világháború visszavetette a tangó európai ter-
jedését, ám Argentínában 1917-ben a gyönyörû ba-
riton hangú Carlos Gardel, az addig fôleg argentin
folkot éneklô, ismert elôadó a „Mi Noche Triste” c.
dallal új mûfajt teremtett (tango cancion), és új kor-
szakot indított el. A Mi Noche Triste az elsô olyan
dal, amely nem követi az addigi tangó vidám, hu-
moros zenei hangulatát, hanem egy szomorú, ke-
sergô, szerelmi kínokkal küszködô fiatalemberrôl
szól, amint italba fojtja a bánatát. Döbbenetes siker
volt! Latin-Amerikában több mint 10 000 példány-
ban adták el a lemezt. A tangó egy csapásra közis-
mertté vált, és megnyílt az útja a középosztály felé.

Gardelnek köszönhetôen az 1920-as évekre a tangó már nem csupán a szegényebb rétegek zenéje és
tánca volt, már nem csak a bérházak udvarán, az utcasarkokon és a bordélyokban lehetett hallani. Kezdett
kibôvülni és átalakulni a tangózenekar is. Megjelent az eredetileg Németországból származó bandoneon
(mindkét oldalán gombos, kocka alakú harmonika), amely panaszosan búgó, de a ritmust is kiválóan dik-
táló hangjával rövidesen a tangó alaphangszerévé vált. Lassan kialakult az orquestra típica, amelyben már
eltûntek a fúvós hangszerek, a vonósokhoz csatlakozott a nagybôgô, majd pedig állandó szereplô lett a
zongora is. Ekkor már sok profi zenekar mûködött, rengeteg lemezt adtak ki, és közben a tangó nép-
szerûsége egyre csak nôtt.

Európa egyszerûsített a tangón és fôleg szalonképessé tette. Miután az európai tangó láz szép lassan visz-
szaszivárgott Argentínába, a tango canción megjelenése tette elfogadhatóvá a zenét, majd késôbb vele jött az
„elegánsított” tangó, a tango liso is. A táncstílus kettéválása a fáma szerint egy Londonban élô, excentricitá-
sáról híres német versenytáncosnak köszönhetô, aki kitalálta a meglepô hirtelen mozdulatokat és az azóta mint-
egy védjegynek is számító fejkapkodást. Ezt hamarosan másolta az összes londoni tánctanár és így gyorsan
ez lett a de facto standard tangó. Mivel ekkor már a tangót Európában elsôsorban a versenytáncosok alakí-
tották , így a zene és a tánc is egyre jobban eltávolodott az eredeti mûfajtól. 

képalá



KAIRO 1110 A FÖLDGÖMB 2009/3

képalá



KAIRO 1312 A FÖLDGÖMB 2009/3

Az aranykor
Miközben Európa már a II. világháború árnyékában
élt, Argentínában a 30-as évek közepére hatalmas
fejlôdésnek és virágzásnak indult a 20-as években
népszerûvé vált, eredeti tangó. Ez a zenében sok szí -
nû séget, kifinomult hangszerelést és ritmikát, a tánc-
ban visszafogottságot és eleganciát eredményezett. 
A tangó aranykora a harmincas évektôl Perón elnök
bukásáig tartott; ekkor minden utcasarkon tangót
táncoltak.

A hosszú álom
A Perón kormány bukása után, 1955-tôl a tangó hát-
térbe szorult. Ennek nagyrészt politikai okai voltak:
a populizmustól és nacionalizmustól való félelem. Min-
den olyan dolgot elutasítottak, amit Perón kedvelt,
de volt úgy, hogy a gyülekezési tilalom tette lehe-
tetlenné a milongák szervezését. A fiatalokat inkább
a rock and roll irányába terelték, elég nagy sikerrel.
Gyakorlatilag 1955 és 1983 között a tangó szinte csak
a föld alatt létezett, fôleg az öregek táncolták.

Az újjáéledés
1983-ban az utolsó katonai junta bukása után a tan-
gó lassan újjáéledt. A nemzetközi közönség újra fel-
kapta, Argentínában újra elkezdték tanulni, taníta-
ni, persze új módszerekkel. Közben évtizedes útke-
resés után Astor Piazzola a hetvenes-nyolcvanas
években megteremtette a tango nuevót, amely szá-
mos rajongóra és követôre talált. Az eredetileg csak
zenei mûfajnak szánt dallamokra – a Mester elképe-
désére – a fiatalok is elkezdtek táncolni, ami újfajta
tánctechnikák születését eredmé nyezte. A 90-es
években pedig megszületett a neotangó, amely ma
is dinamikusan fejlôdô irányzat. Ráadásul a tangó ide-
ális alapanyag, hogy egzotikum legyen belôle. Ez tet-
te híressé, ez kelti fel ma is az érdeklôdést. 

A francia származású mûvész 1917-tôl Argentínában vált 
a tangó leghíresebb énekesévé, legnagyobb alakjává. A tangódal
(tango cancion) elnevezésû zenei mûfaj megteremtôje. Több
mint 900 tangót rögzített lakklemezre, gyönyörû bariton hangja
mindmáig egyedülálló. Pályája csúcsán, repülôgép-szerencsét-
lenségben hunyt el 1936-ban, és így sorsával is a tragikus hôs
archetípusa lett. Az ô elôadásmódja és népszerûsége miatt 
fogadta a tangót sajátjává egész Argentína. Az utókor mindmáig
ôrzi emlékét. Sírjánál állandóan friss virág van. És mindig kicse-
rélik a cigarettát a kezében, hogy füstöljön: Gardel láncdohányos
volt és szinte minden képen, ahol nem énekel, cigaretta van a
kezében. A sírjánál lévô szobor  is folyton izzó cigarettát tart.
Még esôben is, pedig Buenos Airesben sûrûn esik…

CARLOS GARDELképalá (balra)

képalá (jobbra)
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Érintések pár-beszéde
Az argentin tangónak – a helyi társadalmi szokások
és kultúra függvényében – különbözô területeken
és korszakokban sokféle stílusa alakult ki. Fontos sze-
repet játszott az egyes irányzatok kialakulásában a
nemek közötti viszony társadalmi megítélése. Sza-
bad-e a férfinak egy idegen nôvel közeli tartásban
táncolnia a nô férje, apja, testvérei szeme láttára? Kö-
telezô-e a táncban a férfi vezet–nô követ-viszonyt fo-
lyamatosan fenntartani? De olyan tényezôk is be-
folyásolták, mint a táncklubok telítettsége, vagy az
öltözködési stílusok. A tánc Argentínában és Uru-
guayban „született”, de az évtizedek során számos ha-
tás érte Európából és Észak-Amerikából is. Ennek
következtében manapság átfedés érezhetô a táncolt
stílusok között. Népszerûségét többek között annak
köszönheti, hogy „egyenjogúságtól” hangos világunk -
ban a férfi-nôi szerepek reneszánszát éli meg. A fér-
fiak férfiak, a nôk pedig minden egyéb késztetés el-
lenére elsôsorban nôk szeretnek lenni, és ezt az ar-
gentin tangóban, a milongákon megtehetik.

Bár az évtizedek során a tánctanárok számos lé-
péskombinációt rögzítettek, valójában a tangónak
nincs alaplépése. Nem más ez, mint a sétalépések tán-
ca. Séta a zenére. A láb szinte állandóan érinti a par-
kettet, vagy nagyon közel van hozzá. A térd és boka
pedig könnyedén összezár, amikor a szabadon levô
láb elhalad a másik mellett. Hibázni nem lehet, min-
den lépés jó. Egyetlen dolog fontos, az, hogy a má-

siknak jó legyen. De ezáltal mindketten jól érzik ma-
gukat, és így eggyé válnak. Az ölelésben megszûnik
a külvilág, csak a zene és az egység létezik. A férfi
minden egyes lépésnél rögtönöz, csak egyetlen lé-
péssel lát elôrébb. De hogy mi lesz utána, az kettô -
jükön múlik. A férfi hív, vár, a nô kinyílik erre, és
vá laszol. Folyamatos, szavak nélküli „pár-beszéd” ez,
amelyet csak az érintésben hallani.

Argentínában a 30-as évektôl Peron bukásáig tartó idôszakot
szokták a tangó aranykorának hívni Argentínában, amely a
Tango de Salón fénykora volt. Ekkor egymás hegyén—hátán nyíl-
tak a tangószalonok, táncházak, sôt a negyvenes években még
stadionok, sportpályák is helyt adtak a milongáknak. A legje-
lentôsebb zenekarok ekkor mûködtek.

A milonga azt a helyet, rendezvényt jelenti, ahol argentin
tangót és annak változatait (pl. valsot, milongát) táncolnak.
Magyarországon hetente öt-hat rendszeres milonga van, 
elsôsorban Budapesten. A milongákkal kapcsolatos informá-
ciók és eseménynaptár a milonga.hu honlapon található.
A milonga szó az argentín tangó egyik változatát is jelent-
heti, zene- és táncmûfaj, melyben jelen van az afrikai 
ritmusok hatása is.

MILONGA
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