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Bá nat Ból kelt ze ne

Nyá ri es te, tánc par kett, tan gó – Fin nor szág
ban e fo gal mak szo ro san össze tar toz nak. Az 
itt ven dé ges ke dő tu ris ta könnyen meg ért he
ti, hogy a vi lá gos és me leg nyá ri éj sza kák 
tánc ra és tár sa sá gi együtt lét re ösz tö nöz nek. 
A hosszú, sö tét és hi deg tél távoztával a ter
mé szet is mét ki vi rág zik, a nap nem csak a 
je get, ha nem az em be rek szí vét is meg ol
vaszt ja. A fin nek vi dé ken sze re tik él vez ni a 
ter mé szet szép sé gét és a me leg év sza kot, 
hi szen még ma is oda kö tik őket gyö ke re ik. 
Ez leg in kább Szent Iván éj je lén de rül ki, 
ami kor a vá ros ok kon ga nak az üres ség től.

Vi dé ken ta lál ha tók a ha gyo má nyos tán
cos he lyek is, ál ta lá ban tó par ton, nyír fák tól 
övez ve. A tó vi ze meg csil lan az es ti nap
fény ben, jú li us ban azon ban már a hold ezüs
tös fé nyét tük rö zi vissza. Íme, a ti pi kus 
tánc par kettro man ti ká ra jel lem ző táj le írás. 
Az au gusz tu si hold vi lá gos éj je le ken az 

ér zel mek el érik csúcs pont ju kat, ám az ősz kö ze led té vel és a tán cos he lyek be zár tá val ha mar 
le lo had nak. Az élet dol ga i nak örök vál to zá sát, a bol dog pil la na tok röpkeségét, az ál mok és 
egyál ta lán min den el mú lá sát moll ban vissz han goz za a finn tan gó.

A finn nép köl té szet leg je len tő sebb gyűj tő je és köz re a dó ja, Elias Lönnrot (1802–1884) 
ír ja Kanteletar cí mű nép köl té sze ti vá lo ga tá sa elő sza vá ban, hogy a ma gány és a szo mo rú ság 
nép köl té sze tünk nek köz pon ti ele mei és jel ké pei. Lönnrot a nép köl té szet ben is ki fe je zés re 
ju tó han gu la tot bo rús, őszi nap hoz ha son lít ja, ami kor a nap csak oly koroly kor buk kan ki a 
fel hők mö gül. A Kanteletar el ső kö te té nek el ső ver se tar tal maz za e köz is mert so ro kat: 
„Bá nat ból és gon dok ból kelt ze ne”. Nép ze nei ha gyo má nyunk is ar ra mu tat, hogy a finn szív 
moll ban do bog.

A ma gány és a szo mo rú ság pár hu zam ba ál lí tá sa a bo rús idő já rás sal és az ősszel el ha ló 
ter mé szet tel jel lem ző a finn köl té szet me lan ko li kus áb rá zo lás mód já ra. Kü lö nö sen szem be
tű nő ez a vo nás a finn nyel vű pró za iro da lom és szín mű írás aty ja, Aleksis Ki vi (1834–1872) 
mű ve i ben. El jegy zés cí mű víg já té ká ban Ki vi gyön géd sze re tet tel áb rá zol ja az egy sze rű 
pa raszt em ber, Aapeli ké szü lő dé sét az el jegy zés re, majd csa ló dá sát. Az egye dül ma radt 
Aapeli így be szél: „Már nős em ber ként lát tam ma gam, de most megint le gény let tem, aki
nek éle te a csó tány hoz ha son ló, a tűz hely ha sa dé ká ból lát ja a le bu kó na pot.” Una lom cí mű 
ver sé ben Aleksis Ki vi az élet unt, mély fá radt ság gal kap csol ja össze a pusz tu ló ter mé szet 
ké pe it. A szo mo rú ság az élet ben va ló meg fá ra dás hoz ve zet: „Mi ez a vá gyó dás, / Mi e 
szür ke ség lel kem ben, / akár őszi es te ki et len tá jon. / Fö lös a lét, / fö lös a harc, / És a vi  
lág min den hív sá ga.”

Tangó, avagy 
testet ölt a finn 
melankólia

Jukka Ammondt
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tan gó Ból slá ger

A finn tan gó köl té sze tet mo dern dal köl té szet nek ne vez het jük, ame lyet ki egé szít a nép köl té
szet ből szár ma zó me lan ko li kus ter mé szet áb rá zo lás. A ké sőb bi finn mű köl té szet is je len tős 
mér ték ben me rí tett ih le tet e mű faj ból. A finn tan gó rend kí vü li nép sze rű ség ének tit ka két ség
te le nül az, hogy a mi tan gónk egy sze rű en és ért he tő en jut tat ja el a fin ne ket az alap ve tő en 
me lan ko li kus lét han gu lat hoz. A „finn vá gya ko zást” olyan áhí tó, szo mo rú vágy ként ha tá roz
hat juk meg, amely a va la hol va la mi kor már meg ta pasz talt bol dog ság ra áhí to zik, mely re 
azon ban örök ké csak vá gya koz hat.

A finn ter mé szet me lan ko li kus el mél ke dé sek re ösz tö kél, ar ra ta nít ja a fin ne ket, hogy 
kor lá to zott ide ig tar tó éle tünk ben a bol dog nyá ri pil la na tok vil lám gyor san el száll nak. A 
ta vasz a vá ra ko zás cso dá la tos idő sza ka. A nyár a bol dog ság jel ké pe, ám ha mar vé get ér, 
éle tün ket nem le het ar ra ala poz ni. Ezt a mé la bús gon do la tot fe je zi ki a finn tan gó köl té szet.

Az ere de ti leg Ar gen tí ná ból szár ma zó tan gót finn tánc ta nár ok be mu ta tó tánc ként hoz ták 
ma guk kal 1913ban pá ri zsi ta nul mány út juk ról. Nem vált egy csa pás ra szé les kör ben nép
sze rű vé, csu pán a kor ral ha la dó fő vá ros iak ál tal kö ve tett di vat je len ség nek szá mí tott.

A finn tan gó lé nye ge sen el tér az ere de ti, Rio Platai tan gó tól. Az ar gen tin tan gó szö ve ge 
és ze né je egya ránt vá rosi ih le té sű. A szö ve gek kü lön böz nek a finn tan gók ter mé sze ti ih le
té sű be ve ze tő jé től, amely ben a ré gi béresdalok és a négy üte mű nép dal ok ha tá sa mu tat ko zik 
meg. A finn tan gó egy ér tel mű en a vi dé ki kul tú rá ból me rít.

A tan gó nép sze rű vé vá lá sá ban je len tős sze re pet ját szott a há bo rús vesz te sé gek okoz ta 
tra gé dia. 1939–40 te lén Finn or szág és a Szov jet unió kö zött há bo rú folyt, mely nek kö vet
kez té ben Finn or szág óri á si te rü le te ket ve szí tett el. Az el csa tolt or szág ré szek la kos sá gá nak 
nagy ré sze kény te len volt el hagy ni kar ja lai ott ho nát és föld jét, és ar ra kény sze rült, hogy 
Finn or szág meg ma radt ré szé ben lel jen ott hon ra.

Rö vid del a té li há bo rú után, 1941ben Finn or szág be lé pett a má so dik vi lág há bo rú ba, 
is mét a Szov jet uni ó val szem ben. Ez a há bo rú 1944ben vé get ért, Finn or szág meg őriz te 
füg get len sé gét, de ezért óri á si ál do za tot ho zott. A vesz te ség, a bi zony ta lan ság és a há bo rús 
idők vá gya ko zó han gu la ta a negy ve nes évek ben meg te rem tet te a finn tan gót, mint új 
könnyű ze nei mű fajt. Ek kor szü let tek a leg je len tő sebb klasszi kus örök zöld tan gók. A leg ki
vá lóbb finn tan gó szer ző Toivo Kärki (1915–1992) volt, aki a fron ton al kot ta el ső slá ge re it.

A tan gó ere de ti leg az iz zó vá gyak kal te li fan tá zia és a va lós élet ke ve ré ke. Bi zo nyos 
ér te lem ben a finn tan gó is kap csol ha tó eh hez a ha gyo mány hoz, bár na gyon tá vol ról, ahogy 
ez a dal szö ve gek ből is ki de rül. A tan gó ze né jé re éles és szug gesz tív rit mus ke ze lés, az 
appogiaturák (appogiatura – egy faj ta ze nei dí szí tés. A szerk.) okoz ta fi nom szag ga tott ság 
és a dal szö ve gek han gu la tá val ki tel je sí tett moll  hang nem jel lem ző. Ezek a vo ná sok a mé la
bús finn tan gó nak is le he let nyi ér zé ki sé get köl csö nöz nek.

VágyakozáséVtizedrőléVtizedre

A há bo rú alatt hí res sé vált Hen ry Theel tan gó éne kes 1942ben, le mez fel vé tel cél já ból sza
bad ság ra me he tett a front ról. En nek az út nak az ered mé nye – töb bek kö zött – a ha tal mas 
si ke rű Őszi ber ke nyék alatt cí mű tan gó, Arvo Koskimaa ze ne szer ző és Veikko Virmajoen 
szer ze mé nye. Ez az egyik leg jel lem zőbb finn tan gó, ter mé sze ti ké pei a mű faj szo mor kás 
vi lá gá ba ve zet nek. „Vö rös lő ber ke nye bo gyó, / mint ha vé re hul la na, / a dar vak el száll nak/ 
to va, messze fent. / Ma guk kal nem vit tek / tá vo li táj ra, / rög höz kö ti a bi lincs azt, / ki nek 
szár nya nincs.”

A vö rös lő ber ke nye bo gyók az ősz ér kez tét jel zik, a vér hez va ló ha son lí tás vá gya ko zás ra 
utal. A ma da rak a bol dog sá got jel ké pe zik nép da la ink ban. A tan gó köl té szet ben sze rep lő őszi 
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költöző madarak vi lá go san utal nak a bol dog ság el vesz té sé re. A tan gó vé gén a ter mé sze ti 
ké pek a ma gá ra ha gyott ság ér zé sét erő sí tik, majd a dal így zá rul: „Vár tam va la ki re, / so ha
sem jön el ő.” E sza vak a há bo rús idő szak va ló sá gos él mé nyét rög zí tik, hi szen so kan hi á ba 
vár ták a vi szont lá tást. Ily mó don a vá gya ko zás na gyon is va ló sá gos di men zi ó ba ke rül.

A vá gya ko zás szim bó lu ma ként sze rep lő ber ke nye bo gyók az em lé ke zés iz zá sát is je len
tik. Pon to san ugya nez a han gu lat ural ko dik az őszi ju har fa vö rös lő le ve le it szem lél ve. Er ről 
örök zöld tan gót írt a Viherluoto test vér pár a há bo rú ide jén Vö rös lő le ve lek cím mel. „Vö rös
lő le ve lét hul lat ja a ju har. / El múlt a nyár, el az öröm. / Vö rös lő le ve lek sut tog ják a szél ben: 
/ Vé ge a nap nak, ér ke zik az ősz. / Kur ta volt a nyár bol dog sá ga, em lé ke él, / a me sék va rá
zsa. / A ba rá tok el hagy tak. / Vö rös lő le ve lek, mind őtök drá ga em lék, / ma gam ban j árok, 
uta mat fe di tek.”

A vers a nép dal ok ból is mert ter mé sze ti ké pek se gít sé gé vel rin gat a ma gány és a vá gya
ko zás han gu la tá ba. A pász tor őszi da la cí mű, nép sze rű gyer mek dal ként is mert nép dal szív
be mar ko ló an áb rá zol ja a ma gányt és el ha gya tott sá got. Így kez dő dik: „Le hull a fá ról a le vél, 
a nap pal me ne kül az éj elől.” A sze gény kis pász tor fiú szí ve sen tar ta na a köl tö ző ma da rak
kal, de be kell ér nie sor sá val, az az „itt vár az ősz és a ma gány”. A pász tor őszi da la hosszú 
időn át az is ko lai ének órák kö te le ző da rab ja volt, így az tán év ti ze de ken át újabb és újabb 
nem ze dé kek kap tak íze lí tőt az ér zé keny, mé la bús őszi han gu lat ból.

Az öt ve nes évek ben a nem zet kö zi leg is mert tan gó kat finn re for dí tot ták és hang sze rel ték. 
Ek kor vált a mű faj egyed ural ko dó já vá Olavi Virta (1915–1972). Éne ke si pá lyá ja még a 
há bo rú előtt in dult, de ének hang ja csak az öt ve nes évek re vált mél tó vá ar ra, hogy ma is a 
finn tan gó éne ke sek hal ha tat lan nagy sá ga ként tart suk szá mon. Az öt ve nes évek örök zöld 
finn tan gó i nak so rá ból ki kell emel nünk Unto Mononen (1930–1968) bol dog ság után áhí
to zó Me se or szág cí mű da lát, ame lyet a fin nek nem ze ti tan gó já nak is ne vez he tünk.

A hat va nas évek ele je a finn tan gó új vi rág ko rát hoz ta. A nem zet kö zi ze nei di vat ér ke zé
sét si ke re sen el len sú lyoz ták az új tan gók és a régiek fel újí tá sai. A finn tan gó to vább ra is a 
fin nek leg bel ső tit ka i nak tol má csa ma radt.

A tan gó jö vő jét ked ve ző nek mond hat juk. A mű faj ápo lá sá ra, ku ta tá sá ra és fej lesz té sé re 
egye sü let jött lét re a nyolc va nas évek ben, amely 1985 óta tan gó fesz ti vá lo kat ren dez, im már 
a leg nép sze rűb be ket Fin nor szág ban. A fesz ti vált nya ran ta tart ják a pohjanmaai Seinä joki
ban, fesz ti vál idő ben a tán co ló kö zön ség na po kig kop tat hat ja ci pő jét a szá má ra fönn tar tott 
„tan gó ut cá ban”, va la mint az óri á si tánc ter mek ben. A fesz ti vá lon tan gó ki rályt és ki rály nőt 
vá lasz ta nak, a ve tél ke dő kö zép dön tő it és dön tő jét egye nes adás ban köz ve tí ti a te le ví zió.

az éj sö tét szár nyai

A finn tan gó köl té szet tar tal mi mag ja, egyút tal a tan gó szö veg írók köz pon ti él mény vi lá gá nak 
alap ele me a vá gya ko zás, a vesz te ség, az ott hon ta lan ság ér zé se és az el ve szett bol dog ság 
pil la na ta i ra va ló em lé ke zés. A sze re tett em ber messzi re tá vo zott, csu pán gon do la tok szár
nyán le het el jut ni hoz zá. A hi ány ér zet gyak ran a ter mé szet re össz pon to sul, amely szür kü let
ben vagy es te fe lé szo mor kás han gu la tot áraszt. „Mi kor nyu ga ton vö rös lik az ég al ja, / elül 
a nap pal za ja, / mi kor eljő az éj csend je, / ér ke zik az új vá gya ko zás.” Így kez dő dik Unto 
Mononen Az éj sö tét szár nyai cí mű tan gó ja. Az éj sza ka em lé kez tet az el vesz tett sze re lem re, 
egyút tal azon ban az éji csend a lé te zés kér dé se i re irá nyít ja a fi gyel met. Tan gó köl té sze tünk
ben gyak ran sze re pel a lé te zés kér dé se i nek mér le ge lé se, és össze kap cso ló dik az el vesz tett 
bol dog ság fö löt ti mé la bú tu do má sul vé tel ével.

Az est és éj sza ka csen des órá in, em lé ke ink ös vé nye in kó bo rol va, olyan fo lya mat nak lát
hat juk éle tün ket, amely re szá munk ra is me ret len erők hat nak. A „sors” fon tos fo ga lom a tan
gó szö ve gek ben. Jel lem ző pél da er re Unto Mononen Sors tan gó já nak kez de te: „A sors aka
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ra ta ki für kész he tet len, / hol nap ra min den más le het. / Az út előt tem mind ig is me ret len, / 
fu tá sa elő re el ren del te tett.” A tan gó köl té szet ben oly gyak ran sze rep lő „sors” szó ar ra a 
szo mo rú alap hely zet re utal, hogy az em ber nem te het mást, mint az éle tét irá nyí tó lét tör vé
nyek hez iga zo dik. „A sors já té ka a lét ma ga, / nem já ték az. / Hoz hat örö möt, / hoz hat bá na
tot.” A klasszi kus tan gók gyö kér te len, ár va kó bor ló ként áb rá zol ják az em bert, aki nek sor sa 
az örök ke re sés, aki gyak ran fö lös le ge sen vá ra ko zik az es ti szür kü let ben, és szí vé ben el vá
gyik a föl di vi ha rok elől.

Vá gya ko zás a Bol dog ság föld jé re

A föl di élet ből va ló el vá gyó dás, az el ve szett pa ra di csom meg ta lá lá sá nak ál ma kü lö nö sen a 
ro man ti ka ko rá ban ke rült a fi gye lem kö zép pont já ba. Az iro da lom tör té net leg is mer tebb bol
dog ság haj há szai a 18. szá zad vé gén és 19. szá zad ele jén élt ro man ti ku sok vol tak. Aleksis 
Ki vi, finn nem ze ti író A bol dog ság föld je és a Ma dár ház el ne ve zés sel illeti a bol dog ság 
áhí tott he lye it.

A ha gyo má nyos tan gó köl té szet stí lu sá nak kö vet ke ze tes kép vi se lő je Unto Mononen. 
Me se or szág cí mű tan gó ja a ro man ti kus fi lo zó fi át tük rö ző bol dog ság irán ti vágy ki fe je zé sé
nek a csú csa. El vá gyó dá sá nak még val lá sos szí ne ze tet is ad tak, sőt saj tó vi ta folyt a val lá sos 
da lok kö zé so ro lá sá ról. A föl di élet ből va ló el vá gyó dást már az el ső vers szak ban ész re ve
het jük: „Va la hol túl a ten ge ren van egy or szág, / part ját mos sák a bol dog ság hul lá mai. / A 
vi rá gok szer te be ra gyog ják, / a hol nap gond ja it messze za var ják.”

A pusz tán val lá si ma gya rá zat azon ban szűk nek bi zo nyult. A Me se or szág be ve ze tő so rai 
fél re ért he tet len kap cso lat ban áll nak a re ne szánsz ko ri vi lág iro da lom pa ra di csom áb rá zo lásá
val. Ott az örök ké vi rág zó kert a női tes tet, an nak is az ero ti kus tá ja it jel ké pe zi.

Ha te hát a Me se or szág szö ve gét a nyu ga ti köl té szet jel kép rend sze ré nek ha gyo má nyai 
szem pont já ból vizs gál juk, ak kor fi gye lem be kell ven nünk a föl di pa ra di csom hoz fű ző dő 
szá la kat is. Más kép pen szól va, a Me se or szág el ső so rai rend kí vül fi no man utal nak a sze rel
mi vágy ra. Ezt meg erő sí ti a tan gó má so dik, egy ben utol só vers sza ka: „Re pülj, da lom, a 
me sék or szá gá ba, / ott vár rám édes ked ve sem, / Re pülj, da lom, ahogy a ma dár száll, / 
mondd el, csak őrá jár eszem.”

Az el vá gya ko zás han gu la ta mel lett sze rep lő fi no man ero ti kus fel hang te hát jel lem ző je a 
finn tan gó köl té szet nek. A ref rén egy ér tel mű en szo mor kás: „Ó, ha egy szer el jut hat nék a 
me sék or szá gá ba, / mint a ma dár, azt so se hagy nám el. / De szárny nél kül nem tu dok re pül
ni, / gon do la ta im visz nek messzi re.”

A bol dog ság föld jé nek lé te zé sé ről min den ki ma ga is meg győ ződ het tánc köz ben, és 
kü lö nö sen ak kor, ha part ne re az a bi zo nyos „nagy ő”. A finn tan gó ab ban is el tér az ere de ti 
ar gen tin vál to zat tól, hogy ná lunk ez nem be mu ta tó tánc. Egy sze rű lé pé se i vel a finn tan gó 
könnyen tán col ha tó, ami tár sa sá gi szem pont ból fon tos té nye ző, hi szen a finn fér fi ak köz is
mer ten ne he zen nyíl nak meg. A tan gó te hát a finn fér fi ak ér zé se i nek leg jobb tol má csa is.

Vissza ju tok-e még hoz zád

Az el vá gyó dás té má jú tan gó kat leg tisz táb ban né hány, az ott hon me le gé ről szó ló dal kép vi
se li. A ha za vá gyás ban mind ig meg ta lál juk az élet for du la tai ál tal ki kény sze rí tett kó bor lás és 
ott hon ta lan ság kö ze pet te az ál lan dó ság és ki egyen sú lyo zott ság utá ni vá gya ko zást. A szü lő
föld és a szü lői ház irán ti vágy so ha sem tel je sül het be. A szü lő föld irán ti vá gya ko zás szá mos 
finn tan gó té má ja, a leg ti pi ku sabb ezek kö zül Lauri Jauhiainen Szü lő föl dem cí mű da la, 
amely is ko la pél dá ja an nak, mi lyen di men zi ók ba jut hat az el vá gyó dás. A tan gó el ső vers 
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sza ka a lí rai én sze rel mi val lo má sa szü lő föld je tá ja i hoz. A má so dik vers szak ban a szü lő föld 
irán ti ér zés ha za sze re tet té, gon dos ko dás sá és a ha za szép sé gé nek ma gasz ta lá sá vá szé le se
dik: „Szü lő föl dem, hí vod fi a dat. / A nagy vi lág ban töb bé nem szí ve sen lá tod. / Pir ka dat kor 
hul lá mok csa pá sa / emel ma gas ra té ge det.”

A dal a ref rén ben éri el te tő pont ját, amely ben a vissza té rés gon do la ta mély áhí tat tal 
pá ro sul. A lí rai én éle te vé gén vissza akar tér ni ab ba a nagy tel jes ség be, ahon nan el in dult: 
„Messzi re ke rül tem, / gon do la ta im ha za jár nak, / anyám vagy ne kem, / vissza ju toke még 
hoz zád?” Lauri Jauhiainen tan gó szö ve gé ben a szü lő föld ér zé ke ken tú li sze re lem tár gyá vá 
vá lik.

Ta lán he lyén va ló e he lyütt idéz ni Toivo Kärki hí res sé vált sza va it, aki a fin nek mé la bú ra 
va ló jo gát vé del me zi, vagy még egyér tel műb ben ki fe jez ve, a fin nek jo gát ar ra, hogy él vez
zék a bú son gást: „A finn ter mé szet olyan, hogy bú sul, bú sul és pá lin kát iszik, az tán mi nél 
job ban bú sul, a ma ga mód ján an nál job ban él ve zi az éle tet.”

A klasszi kus finn tan gó köl té szet me lan kó li á já nak leg mé lyebb di men zi ó ja a ke re sés: 
ke res veku tat va bo lyon gunk, azt kép zel jük, hogy meg ta lál tuk a bol dog sá got és az ál lan dó
sá got, ám észrevesszük, hogy – a tan gók nyel vén ki fe jez ve – me ne kü lünk, akár a li dércfény. 
Mind azo nál tal a tö ké let len sé günk fö lött ér zett fáj da lom és a lé te zés hez adott sa ját hoz zá já
ru lá sunk föl is me ré sé vel fe dez het jük föl az élet ér tel mét. Így ju tunk el a ki egyen sú lyo zó 
me lan ko li kus fel is me rés hez: „fáj dal mat ér zek, te hát va gyok”. Ez az ér zés a fáj da lom olyan 
pa ra dox él ve ze te, ame lyet tan gó köl té sze tünk ki fe jez ni igyek szik, és amely oly sok mó don 
át szö vi a finn em be rek ter mé sze tét, és egyút tal meg ma gya ráz za, mi ért is ked ve lik a fin nek 
a me lan ko li kus tan gót.

Várady Esz ter for dí tá sa


