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A bra zil po pu lá ris ze ne 
ne me si rang ra eme lé se

Vassili Rivron

Po pu lá ris ze ne, rá dió és ze nei örök ség

Az a ma gá tól ér te tő dő ség, amellyel ma nap ság a bra zil po pu lá ris ze né nek mesz tic 
ere de tet és nem ze ti örök ség-jel le get (mi több, nem ze ti szim bó lum jel le get) tu laj do-
ní tunk, egy olyan tör té nel mi fo lya mat ered mé nye, mely újabb an nál, mint amit a 
na ci o na lis ta te ó ri ák ál lí ta nak. A „bra zil po pu lá ris ze ne” ka te gó ri á ja – mely kü lön-
bö ző ze nei stí lu so kat egye sít el ső sor ban a ma gas ren dű ze né vel, a vá rosi és a vi dé ki 
folk lór ral, va la mint a kül föl di ze né vel szem ben – egy olyan cso por to sí tá si for ma, 
amely a 20. szá zad so rán Bra zí li á ra jel lem ző mó don ala kult ki, s amely a le mez pol-
co kon és a kul tu rá lis iden ti tás ról szó ló el mé le tek ben egya ránt föl lel he tő. A mesz-
ti citással kap cso la tos ál lás pont ok hosszú tá von át ér té ke lőd tek Bra zí li á ban. En nek 
kö szön he tő en – szem ben az 1870–1930 kö zöt ti pe ri ó dus ural ko dó né ze té vel – a 
kü lön bö ző ere de tű em ber cso por tok ke resz te ző dé sét nem az el kor cso su lás je le-
ként, ha nem egy re in kább a bra zil nem ze ti sa já tos ság és gaz dag ság meg ala po zó ja-
ként fog ták föl. Ez a szem lé le ti át ér té ke lő dés fo ko za to san le he tő vé tet te, hogy a 
po pu lá ris ze nét is a nem ze ti lé lek spon tán meg nyil vá nu lá sá nak, egy olyan kö zös ség 
me ta fo rá já nak te kint sék, amely át hid al ja azo kat a ha tá ro kat és konf lik tu so kat, 
ame lyek – Bra zí lia föld raj zi nagy sá ga és la kói kü lön bö ző sé gé nek kö vet kez té ben – 
a hierarchizált és ta golt tár sa dal mi cso por tok kö zött ala kul tak ki.

A po pu lá ris ze ne ka te gó ri á ja, mely kü lö nö sen erős a folk lo ris ta moz ga lom ban 
(lásd Vilhena 1997) és a nem ze ti ze ne pi a cán, mind in kább elő tér be ke rül és új le gi-
ti mi tást kap. Leg is mer tebb pél dá ja a szam ba, amit a szá zad ele jén még til ta nak, 
né ha erő sza ko san is el foj ta ni igye kez nek, fe ke te ze né nek mi nő sí tik, Rio de Ja ne i-
ro sze gény ne gye de i vel hoz zák össze füg gés be, ám amely fo ko za to san a nem zet 
ze nei szim bó lu má vá, a leg kü lön bö zőbb osz tá lyok ál tal el fo ga dott ér ték ké vá lik. Ez 
a fo lya mat más ze nei te vé keny sé gek és mű faj ok ese té ben is le ját szó dik, pél dá ul a 
toada, a xote, a baião, a choro, a marcha és leg utóbb a maracatú kap csán. A „bra zil 
po pu lá ris ze ne” cím ké je alatt ezek a mű faj ok las san ki nö vik a re gi o ná lis nép ze ne, 
il let ve a „sza lon folk lór1” ka te gó ri á ját, mely be ere de ti leg tar toz tak és je len tek meg 
emblematikus ér té kek ként a kul tú ra nem ze ti pi a cán.

1 A vá rosi ér tel mi sé gi cso por tok tár sas ze né lé si pra xi sá ban, il let ve köny ves pol ca in a kez de tek től 
fog va meg ta lál ha tók a vá rosi és vi dé ki folk lór alap ján ké szült zon go ra fel dol go zá sok, va la mint az el ső 
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(1. folyt.) bra zil nép ze nei gyűj te mé nyek (Sílvio Romero 1870-től meg je le nő, nép dal ról szó ló mun kái 
és Gustavo Barroso mű vei). 

2 Renato Ortiz sze rint (Ortiz 1988) hi á ba tör tén tek kí sér le tek a le mez gyár tás meg te rem té sé re már 
a 19. szá zad vé gé től, a 60-as évek vé gét meg elő ző idő sza kig nem be szél he tünk kul tú ra ipar ról (és ezen 
be lül le mez ipar ról). Csak ezu tán kez dő dik a kul tu rá lis ter me lés és fo gyasz tás tö me ges sé vá lá sa, va la-
mint ra ci o na li zá ci ó ja (a rá dió ese té ben ezt a tran zisz tor tech no ló gia el ter je dé se in dí tot ta el a 70-es 
évek ben).
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Eb ben a ta nul mány ban azt a fo lya ma tot pró bál juk be mu tat ni, ame lyen ke resz-
tül ez az át ér té ke lő dés le zaj lott. Mind ezt – szem ben a szá zad ele jé től a ze nei folk-
lór ról és a bra zil ze ne tör té ne té ről nagy szám ban meg je lent köny vek kel – nem 
re to ri kus fo gal mak, ha nem em pi ri kus vizs gá ló dás ré vén kí ván juk meg ten ni. E 
fo lya mat meg ér té sé ben dön tő fon tos sá got tu laj do ní tunk an nak, hogy a bra zil 
po pu lá ris ze nét ho gyan hasz nál ták a rá dió ban (ezt a Rádio Nacional de Rio négy 
mű vé sze ti ve ze tő jé nek pá lyá ján ke resz tül ta nul má nyoz zuk), re mél ve, hogy ez ál tal 
be mu tat hat juk, ho gyan ala kul a po pu lá ris ze nei ipar nem ze ti pi a ca e ka te gó ria 
hasz ná la ta ré vén. A Bra zí li á ba 1922-ben el ju tott tech no ló gi ai újí tá sok alap ve tő en 
át ala kít ják a ze ne mű vek gyár tá si és be fo ga dá si fo lya ma tát: a ze nei ter me lés ben 
meg nő és komp le xeb bé vá lik a köz ve tí tők szá ma, meg je len nek a bál vá nyok, az elő-
adás kö rül mé nye i nek meg ha tá ro zá sa or szá gos szin ten tör té nik. 1930 és 1970 
kö zött a rá dió meg ha tá ro zó sze re pet ját szik a po pu lá ris ze ne nem ze ti pi a cá nak 
ki épí té sé ben, hi szen sok mű vész szá má ra biz to sít ja, hogy pro fesszi o ná lis elő adó vá 
vál jon (so ká ig – leg aláb bis a Rádio Nacional ese té ben – a ze nei elő adá so kat élő-
ben köz ve tí tik); te het sé ge ket fe dez fel, és ki je lö li azo kat a mó do kat, aho gyan a 
ki adók bán hat nak a ze ne mű vek kel. Így a hang le mez gyár tás el ter je dé sé ig2 a rá dió 
sok kal szé le sebb ré te ge ket ér el, mint a ze né hez kap cso ló dó egyéb te vé keny sé gek 
(a szín ház, a mo zi, a bá lok stb.).

Ez a ta nul mány ar ra tö rek szik, hogy pár hu za mo san vizs gál ja a rep ro duk ció és a 
be fo ga dás, az az a kul tu rá lis és „mű vé szi” ja vak ter me lé si és ész le lé si rend sze ré nek 
tel jes kö rét. Ter mé sze te sen nem akar juk fi gyel men kí vül hagy ni, hogy né hány ka te-
gó ria (pél dá ul a „po pu lá ris ze ne”, a „ma gas ren dű ze ne”) már elem zé sün ket meg-
elő ző en is lé te zett; an nak el le né re sem, hogy mi – úgy mond – a „ge ne zi sük kel” 
fog lal ko zunk majd az aláb bi ak ban. Nem akar juk ta gad ni szo ro san vett tár gyunk 
kap cso ló dá sát a tár sa dal mi struk tú ra egyes ele me i hez sem. Cé lunk, hogy be mu tas-
suk a ha gyo má nyok újrafeltalálásának fo lya ma tát; azt, hogy ho gyan je len nek meg 
az in tel lek tu á lis, mű vé szi, tech ni kai és gaz da sá gi for rá sok a ko ráb ban nem is mert 
tár sa dal mi szín te re ken: a „show”, a le mez gyár tás és a rá di ó zás te rü le tén. 

Négy pá lya ív

Szá mos szem pont alap ján vá lasz tot tuk ki ta nul má nyunk hoz azt a négy sze mélyt, 
akik nek a po pu lá ris ze ne irán ti kap cso la tát vizs gál juk: nagy já ból mind annyi an 
ugya nah hoz a ge ne rá ci ó hoz tar toz nak (1904 és 1913 kö zött szü let tek), s a szak ér-
tők egy ön te tű vé le mé nye alap ján a bra zil ze ne leg na gyobb újí tó i nak te kint he tők. 
Fi gyel mün ket elő ször az ra gad ta meg ben nük, hogy együtt dol goz tak a ze nei vi lág 
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3 Chorôes: a jel leg ze tes hang sze res ze nei mű fajt, a chorót ját szó ze né szek. Ezt a mű fajt az 1880-as 
évek től kezd ve ál ta lá ban egy sze rű szár ma zá sú köz tiszt vi se lők ját szot ták Rio de Janieróban. Az 
alapegyüttesben fu vo la, gi tár és cavaquinho volt.

4 Édes ap ja, ami kor Bra zí li á ba ér ke zett, mun kás volt, ké sőbb zon go ris ta fe le sé gé nek és az ő ze ne-
ra jon gó csa lád já nak ha tá sá ra ze nész lett. Ők is olasz be ván dor lók vol tak.
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leg ki emel ke dőbb sze mé lyi sé ge i vel (No el Rosától kezd ve Vinicius de Moraeson és 
Carmen Mirandán ke resz tül Pixinguinháig és Don gá ig). El ső sor ban rá di ós kar ri-
er jük és a ze nei örök ség hez, kü lö nö sen a po pu lá ris ze né hez fű ző dő szen ve dé lyes 
kap cso la tuk foly to nos sá ga ve ze tett ah hoz, hogy pá lyá ju kat össze ha son lí tó mó don 
ta nul má nyoz zuk. Ugya nak kor elég gé kü lön bö ző tár sa dal mi kör nye zet ből szár maz-
tak, s kez det ben el té rő mó don kap cso lód tak a bra zil ze nei kul tú rá hoz. Almirante 
ki vé te lé vel mind annyi an ko rán és pár hu za mo san fej lesz tet ték ki fo gé kony sá gu kat 
és jár tas sá gu kat a leg kü lön bö zőbb ze nei te rü le te ken.

Lamartine Babo, aki 1904-ben szü le tett Rio de Ja ne i ró ban, jó mó dú, kö zép osz-
tály be li csa lád ból szár ma zik: gyer mek ként az ak kor elő ke lő Tijuca ne gyed ben 
la kott, s a hí res São Bento és Dom Pedro II in téz mé nyek ben ta nult. Ez a ki vált sá gos 
tár sa dal mi hely ze te ti zen két éves ko rá ban, ap ja ha lá la kor meg szűnt. Kény te len volt 
„office boy”-ként dol goz ni, s ké sőbb anya gi okok mi att nem tu dott be irat koz ni az 
Escola Politécnicába. Tár sa dal mi és csa lá di kör nye ze té nek kö szön he tő en (édes any-
ja ta ní tot ta zon go ráz ni, s rend sze re sen lá to gat ták őket édes ap ja ba rá tai, a chorôes 
ze né szek3) gyor san ked vet ka pott a ze ne mű ve lé sé hez: ti zen há rom éves ko rá tól 
ke rin gő ket és foxt rot to kat, val lá sos ze nét és ope ret te ket írt. 1924-től már re vük szá-
má ra kom po nált; a nagy kö zön ség a kar ne vá lok ra ké szült szer ze mé nyei ré vén 
is mer te meg (ak kor még nem a szam ba volt a kar ne vál hi va ta los mű fa ja): 1930-tól 
kezd ve több egy mást kö ve tő év ben is meg nyer te mű ve i vel a kar ne vá li ver senyt.

Radamés Gnattali olasz be ván dor lók gyer me ke4. 1906-ban szü le tett Porto Aleg-
ré ben, Rio Grande do Sul ál lam ban. Egész gyer mek ko rát a ze né ért, el ső sor ban az 
ope rá ért ra jon gó kör nye zet ben töl töt te. Kon cert ze nész akart len ni, s esze rint 
vá lasz tot ta is ko lá it is. An nak el le né re, hogy Rio de Ja ne i ró ban és Porto Alegrében 
el is mer ték vir tu o zi tá sát, 1931-ben le kel lett mon da nia ter vé ről, mi u tán nem járt 
siker rel az Instituto Nacional de Música fel vé te li vizs gá ján (ez rész ben össze füg-
gött Vargas kor má nyá nak ha ta lom ra ju tá sá val és klientizmusával). Már na gyon 
fi a ta lon sok hang sze ren ját szott, még pe dig a leg kü lön bö zőbb mű faj ok ban; ha tot-
tak rá a mo der nis ta ze nei tö rek vé sek is. 1931-től olyan ze ne szer ző ként vált is mert-
té, aki szim fó ni á i hoz és ek lek ti kus rap szó di á i hoz egya ránt me rít a klasszi kus 
ha gyo mány ból és a kü lön bö ző nép ze nei és re gi o ná lis mű faj ok ból (töb bek kö zött a 
choróból).

Paulo Tapajós 1913-ban szü le tett Rio de Ja ne i ró ban, te he tő sebb kör nye zet ben. 
Gyer mek ko rá tól kezd ve részt vett a riói kul tu rá lis elit éle té ben. Ap ja – „Doutor 
Tapajós”, aki köz tiszt vi se lő, mű vé sze ti kri ti kus, köl tő és ope ra szer ző volt – sza lont 
ve ze tett, amit a bra zil és a nem zet kö zi mű vész vi lág leg je le sebb sze mé lyi sé gei lá to-
gat tak. Nem zet kö zi in téz mé nyek ben ta nult (a riói fran cia gim ná zi um ban és a 
College Andrewsban), majd az Escola Nacional de Belas Artes el vég zé se után mér-
nök ként kez dett dol goz ni, egé szen 1942-ig. Ze nei kép zé se ma gán órák (zon go ra- 
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5 Köz- vagy ma gán te rü le ten zaj ló ze né lé si for ma, mely csa lá di vagy szom széd sá gi kör ben tör té nik.
6 Pá lyá ja e te kin tet ben is kü lön bö zik a má sik há rom ze né szé től, mi vel ő az egyet len, aki ütő hang-

sze ren is ját szik. Ké sőbb ő fog el ső ként ütő hang sze re ket hasz nál ni a stú dió fel vé te le ken: surdót, 
pandeirót, tamborimot.

7 Flor do Tempo, 1929-től Bando de Tangarás; ez az együt tes a szam ba és a marcha mű faj ára 
spe ci a li zá ló dott, s hoz zá já rult a köl tői-ze nei mű fa jú embolada vá rosi adap tá ci ó já hoz.

90 replika

és ének-) ke re té ben, de leg in kább au to di dak ta mó don tör tént: egye dül ta nult meg 
gi tá roz ni. Két öccsé vel mu zsi kált: el ső sor ban di va tos foxt rot to kat ad tak elő ott hon 
vagy gye rek zsú ro kon. Ele in te sem mi jel nem utalt ar ra, hogy a há rom fi vér hi va tá-
sos ze nész lesz majd. 1928-ban az tán meg hív ták őket a Rádio Sociedade do Rio de 
Ja ne i ro mű so rá ba: ek kor szü le tett meg a Trio Tapajós. Ezu tán más rá dió khoz és 
tár sa sá gi es té lyek re is meg hí vá so kat kap tak, majd 1932-ben a rá dió fel vé telt ké szí-
tett ve lük. Rész ben ame ri kai foxt rot tok por tu gál adap tá ci ó i val, rész ben pe dig a 
folk lór ala pú és re gi o ná lis mű faj ok (a toada, a cateretê, a szamba és a choró) egyé-
ni szí ne ze tű vo ká lis fel dol go zá sai ré vén vál tak is mert té.

E há rom sze méllyel el len tét ben Almirante (Henrique Foréis Domingues) nem 
ré sze sült ze nei kép zés ben, s a ko moly ze nei mű faj ok iránt sem árult el kü lö nö sebb 
fo gé kony sá got. 1908-ban Rio de Ja ne i ro egyik kül vá ro sá ban (Engenho Novo) szü-
le tett, s ke vés bé hí res is ko lák ban ta nult (a Colégio Salesiano Niteroiban és a Liceu 
Rio Branco Tijucában). Ap ja  ha lá lát kö ve tő en (1924) kény te len volt egy ke res ke-
dés ben pénz tá ros ként dol goz ni, majd be állt ten ge rész nek  – in nen a ne ve –, s ka to-
nai kar ri er re ké szült. Ze nei kép zés ben Rio kü lön bö ző ne gye de i nek (ne ve ze te sen 
Tijuca) ut ca bál jai és szam ba rodái5 so rán ré sze sült. 1928-tól kezd ve kü lön bö ző 
ama tőr ze nei együt te sek ben dol go zott (itt ta lál ko zott João de Barróval és No el 
Rosával), kez det ben pandeiristaként (pandeiro – dob já té kos), majd éne kes ként6. 
Együt te sé nek7 si ke re tet te le he tő vé, hogy kü lön bö ző rá dió kban játssza nak: 1929-
ben rög zí tik el ső le me zü ket.

A négy pá lya kö zös vo ná sa, hogy a po pu lá ris ze nét kez det ben egyi kük sem egy 
le en dő hi va tás re mé nyé ben mű ve li. In kább a kö rül mé nyek kü lö nös össze ját szá sá-
nak kö szön he tő en szen te lik ma gu kat e te vé keny ség nek: Lamartine Babót, 
Almirantét és Radamés Gnattalit szak mai ter ve ik anya gi ku dar cai kész te tik ar ra, 
hogy a ze né lés ré vén (re vü szín há zak ban, né ma fil me ket kí sér ve, ut cai és nagy vi lá gi 
ün ne pe ken játsz va) pró bál ja nak pénzt ke res ni. Szem pon tunk ból az a leg fon to sabb 
kö zös vo nás pá lyá juk ban, hogy mind annyi uk szá má ra a rá di ó zás gyors fej lő dé se 
biz to sít ja azt a le he tő sé get, hogy ama tő rök ből pro fik ká vál has sa nak. 

A Rádio Nacional: a rá di ós erő tér lét re jöt te

A ka no ni kus tör té net írás sze rint Bra zí li á ban 1922-től lé tez nek rá dió adás ok: elő-
ször a füg get len ség 100. év for du ló já nak em lék ün nep sé ge i ről ad tak rá di ós köz ve-
tí tést. Ere de ti leg ezt a – föld raj zi aka dá lyo kon túl lé pő – tech ni kát két fon tos 
nem ze ti cél ér de ké ben al kal maz ták: egy részt a nem zet vé del mé re (a te rü let nagy-
sá gát és a tör té nel mi pil la na tot fi gye lem be vé ve ez a szem pont kez det ben dön tő 
le he tett), más részt ok ta tás ra és nem ze ti in teg rá ci ó ra (ezt a funk ci ót Roquette 
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 8 DIP – Getúlio Vargas dik ta tú rá já nak a pro pa gan dá ért és a cen zú rá ért fe le lős, 1939-ben lét re-
ho zott in téz mé nye.

 9 A 20 047 szá mú, 1931-ben ho zott ren de let ér tel mé ben a rá dió mű sor ok nak „nem ze ti irányult sá-
gú aknak kell len ni ük és ok ta tá si cél lal kell ren del kez ni ük”.

10 A 21 111 szá mú, 1932-en ho zott ren de let en ge dé lyez te a rá dió rek lá mo kat, me lyek a mű sor tíz 
szá za lé kát te het ték ki.

11 Sta tisz ti kai for rá sok: Lopes (1972) és Ortiz (1988).
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Pinto és Henrique Moritze, majd ké sőbb a Departamento de Imprensa e Pro pa-
gan da8 is tá mo gat ta). A rá dió ma is el is mert funk ci ó it, a szó ra koz ta tást és a tá jé-
koz ta tást csak fo ko za to san, a nem ze ti kul tu rá lis pi ac meg je le né sét kö ve tő en sze-
rez te meg. 

Az ál lam több fé le kép pen igye ke zett el len őriz ni a rá di ó zást: kez det ben en ge dé-
lyek hez kö töt ték a ké szü lé kek bir tok lá sát, sza bá lyoz ták a mű so rok cél ki tű zé se it9 és 
a mű kö dé si fel té te le ket10. 1934-ig az anya gi ha szon szer zést meg en ged ték, ám et től 
kezd ve a kom mu ni ká ci ós esz kö zök mű köd te té se a más te vé keny sé get is foly ta tó 
vál lal ko zá sok szá má ra ti los lett. Ily mó don Bra zí lia és Lat in-Ame ri ka leg na gyobb 
tel je sít mé nyű csa tor ná ja, ame lyet ad dig a Phi lips hasz nált ter mé kei nép sze rű sí té-
sé re, meg vá sá rol ha tó vá vált: az 1933-ban lét re ho zott és 1936-ban fel ava tott, az 
A Noite saj tó cso port hoz tar to zó Sociedade Ci vil Brasileira Rádio Nacional tu laj-
do ná ba ke rült. Négy év vel ké sőbb, az Estado Novo ön kény ural mi rend sze re alatt 
a Companhia Estrada de Ferro Brasil Railway (mely nek ré sze volt az A Noite is) 
ál la mo sí tá sá nak kö vet kez mé nye ként a Rádio Nacional köz szol gá la ti vá vált.

A har min cas évek től a rá dió ál lo más ok két fé le for má ja lé te zik. Egy részt – 
mi ként a Rádio Sociedade do Rio de Ja ne i ro – köz szol gá la ti ak, ame lyek „kul tu rá-
lis” és „ne ve lő” mű so ro kat su gá roz nak: ko moly ze nét, ope rát vagy iro dal mi mű so-
ro kat. Eze ket 1936-ban az Ok ta tá si Mi nisz té ri um alá ren de lik. Mel let tük gyors 
fej lő dés nek in dul nak a ke res ke del mi rá dió k is, me lye ket el ső sor ban a rek lá mok 
tar ta nak el. Szé les hall ga tói ré te ge ket von za nak sok szí nű és ke vés bé elitista prog-
ram ja ik kal: csa tor ná i kon ha zai és nem zet kö zi ze nék, ka ba rék, já té kok, hu mor, 
hí rek, rá dió szín ház, majd 1941-től so ro za tok hall ha tók. Eze ket úgy szer kesz tik, 
hogy a le he tő leg több hall ga tó ra tegyenek szert, ily mó don is nö vel ve a rek lám be-
vé te le ket. Míg 1930-ban egész Bra zí li á ban össze sen ti zen ki lenc ke res ke del mi 
rá dió ál lo más ta lál ha tó, 1944-re szá muk száz hat ra, 1950-re pe dig há rom száz ra 
nő11.

A Rádio Nacional hely ze té nél fog va meg kü lön böz te tett sze re pet tölt be, s e két 
pó lus kö zött ta lál ha tó: az ál lam tól va ló ad mi niszt ra tív füg gé se kö vet kez té ben egy-
ér tel mű en kul tu rá lis, ne ve lé si és tá jé koz ta tó cé lo kat tűz ma ga elé. Ám ez zel egy-
ide jű leg – ön fi nan szí ro zá sá ból fa ka dó an – ke res ke del mi szem pon to kat is kény te len 
fi gye lem be ven ni. Va ló já ban hi á ba tar to zik az ál lam hoz, anya gi lag nem függ tő le. 
Ezért – Gilberto Goulart de Andrade ve ze té se alatt (1940–46), akit az ál la mo sí tást 
kö ve tő en Getúlio Vargas ne vez ki – e rá dió olyan mű sor szer kesz té si el ve ket ve zet 
be, ame lyek igye kez nek a hír ne vet op ti má li san össze kap csol ni az anya gi for rá sok 
moz gó sí tá sá val, an nak ér de ké ben, hogy a le he tő leg szé le sebb kö zön sé get ér jék el. 
Mi vel 1942 má ju sá tól mű so ra ik egy ré szét (pél dá ul az A Hora do Brasil cí műt, mely 
ze nét is tar tal maz) rö vid- és hosszú hul lá mon egyi de jű leg su gá roz zák, a Rádio 
Nacional az egyet len rá dió, ame lyet nem csak az egész or szág ban, ha nem kül föl dön 
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12 A kü lön bö ző rá dió ál lo más ok fel ava tá sa kor sok szor hang zott el a „Hal ló, Bra zí lia!” mon dat, 
mellyel a su gár zót egy olyan kö zös ség hez kap csol ták, mely na gyobb a tény le ges hall ga tók cso port já nál.

13 Ez ma gya ráz za a „Programas de calouros” (ének ver se nyek) és a hall ga tói mű so rok fon tos sá gát, 
ame lyek ben a hall ga tók mű sor alat ti élénk re ak ci ói szol gál ták a mű sor le gi ti má ci ó ját.

92 replika

is le het fog ni, így vi tat ha tat la nul meg ha tá ro zó sze re pet ját szik a kö zös nem ze ti 
kul tu rá lis referencák ki ala kí tá sá ban.

Ter mé sze te sen a rá dió nem volt hoz zá fér he tő a tel jes bra zil né pes ség szá má ra, 
hi szen ele in te csak na gyon ke vés ott hon ban volt ve vő ké szü lék. Ez az esz köz még is 
ké pes volt ar ra, hogy a föld raj zi tá vol sá go kat át hi dal va az egész bra zil né pes sé get 
cél ba ve gye12. A rá dió mű sor ok ké pe sek vol tak új ra for mál ni a szín ház ban, az írott 
saj tó ban, a ma gas ren dű ze né ben és a nép ze né ben ko ráb ban már lé te zett ka te gó ri-
ákat és te vé keny sé ge ket az ál tal, hogy a kü lön bö ző ré gi ók és tár sa dal mi osz tá lyok13 
kul tu rá lis sok szí nű sé gé nek be mu ta ta tá sá ra tö re ked tek. A Rádio Nacional – 
ha son ló an ve tély tár sa i hoz, a Rádio Mayrink Veigához és a Rádio Tupihoz – kez-
det től fog va a leg kü lön bö zőbb ze né ket il lesz tet te be prog ram ja i ba. Kez det ben – 
né hány ko moly ze nei kon cert élő köz ve tí té sét ki vé ve, me lye ket önál ló prog ram nak 
te kint he tünk – a ze né nek el ső sor ban át ve ze tő és han gu lat kel tő sze re pe volt a 
kü lön fé le ek lek ti kus prog ra mok ban. Eb ből a cél ból tar tot tak igényt a hú szas évek 
vé gé től Gnattali, Tapajós, Babo és Almirante ze nei köz re mű kö dé sé re. Ha sze ret-
nénk meg ér te ni, hogy e ze né szek pá lya íve ho gyan ala kult a for má ló dó szak mai 
erő tér ben, fon tos tud nunk, hogy tisz te let díj ért elő ször 1928-ban lép tek fel a rá dió ban.

Már tíz éve dol goz tam a rá dió ban – ad dig mind ig csak zseb be fi zet tek –, ami kor vég-
re szer ző dést kö töt tek ve lem. Elő ször csak ének lés re kap tam aján la tot, ami re én egy 
má sik öt let tel áll tam elő: a he ti há rom szo ri ének lés he lyett azt ja va sol tam, hogy 
he ten te két szer éne ke lek, majd a har ma dik al ka lom mal ké szí tek egy olyan mű sort, 
amely ben tör té ne te ket, ze nei ér de kes sé ge ket, ad dig még nem hal lott dol go kat me sé-
lek el. (…) Mind ig egy, a mon da ni va ló hoz kap cso ló dó anek do tá val kezd tem, s csak 
az tán tér tem rá a tu laj don kép pe ni té má ra ko moly, tá jé koz ta tó és ne ve lő mó don 
(Almirante, 1977-es in ter jú az MIS-nek, idé zi Sarodi és Moreira 1984: 22).

A Rádio Nacional – mely a töb bi ál lo más sal szem be ni ver seny elő nyé nek biz to sí tá-
sa után el ső ként rend sze re sí tet te a mun ka szer ző dé se ket és lé te sí tett ál lan dó mun-
ka he lye ket (így já rul va hoz zá e szak mai erő tér ra ci o na li zá ci ó já hoz és önál ló su lá sá-
hoz) – a fi a tal ze ne szer zők és elő adó mű vé szek szá má ra a szak mai elő re lé pés 
rend kí vü li le he tő sé ge it biz to sí tot ta. An nál is in kább, mert ze nei broadcastja a 
bra zil ze ne leg na gyobb ja it gyűj töt te össze, így nél kü löz he tet len ál lo más sá vált a 
mű vé szek meg is mer te té sé ben és népszerűsítésében.

Föl té te lez he tő: az em lí tett elő adó mű vé szek egy ide jű föl buk ka ná sa a Rádio 
Nacional kü lön bö ző mű so ra i ban 1936 és 38 kö zött an nak volt kö szön he tő, hogy 
kü lön fé le ze nei pro fil lal és ta pasz ta lat tal bír tak. Egye dül Lamartine Babónak volt 
szak mai gya kor la ta rá di ós mű sor ban, még pe dig hu mo ris ta ként. Radamés Gnattali, 
mi u tán fel ha gyott kon cert ze né szi ter ve i vel, egy szer re volt ze ne szer ző, elő adó mű-
vész, hang sze re lő és kar mes ter a Rádio Nacionalnál – még pe dig a leg kü lön bö zőbb 
mű faj ok ban. Ami Paulo Tapajóst il le ti, őt elő ször Haroldo ne vű test vé ré vel együtt 
al kal maz ták kü lön bö ző ha zai és kül föl di mű faj ok ban, majd test vé re – aki re dip lo-
má ci ai kar ri er várt – el uta zá sa után a mű vé sze ti igaz ga tó asszisz ten se ként az al ko-
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14 Ez a stra té gia sok vo nat ko zá sá ban kö zös a hú szas és har min cas évek ben ki ala ku ló nem ze ti ze nei 
mo dern iz mus fő alak jai, így Mário de Andrade és Villa-Lobos tö rek vé se i vel, akik a ze ne mű vek „bra-
zil sá gá nak” (brasilidade) el éré sét ál lí tot ták mű vé sze tük kö zép pont já ba. A ma gas ren dű és a po pu lá ris 
ze nei meg nyil vá nu lá sok te rü le tén a folk lór és a „he lyi sa já tos sá gok” fi gye lem be vé te le egya ránt a nem-
ze ti kul tu rá lis sa já tos sá gok biz to sí té ka ként je lent meg. E tö rek vé sük ugya nak kor nem aka dá lyoz ta 
meg azt, hogy tu da to san hasz no sít sák ama ze nei for rá so kat, ame lyek a nem zet kö zi ze nei irány za tok-
ból szár maz tak (lásd Santuza).

15 Bra zí lia kö ze le dé se az Egye sült Ál la mok hoz 1942-től kez dő dő en (a há bo rús hely zet tel össze füg-
gés ben) nem csak po li ti kai, ha nem kul tu rá lis té ren is dön tő for du la tot je len tett. A rá dió ban nem csak 
az ame ri kai ze ne és a há bo rús pro pa gan da nyert na gyobb te ret, de a he lyi rek lám be fek te tő ket is fel-
vál tot ták a mul ti na ci o ná lis vál la la tok. Az Um milhão de melodias a Co ca-Co la bra zí li ai rek lám ja i nak 
élen já ró ja volt.

16 Kez det ben szim fo ni kus ze ne ka ri fel vé te le ket ma xi mum négy mik ro fon nal ké szít het tek. Emel-
lett a „re gi o ná lis nak” ne ve zett mű faj ok elő adá sá hoz szük sé ges hang sze rek is hi á nyoz tak a ze ne kar ból.
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tó fo lya mat má sik ol da lá ra ke rült. Almirantét éne kes ként és „locutor”-ként al kal-
maz ták (küz dött ezért a szó ért, aho gyan a speaker és a töb bi an gol ki fe je zés el len 
is) a Curiosidades Musicais és a Caixa de Perguntas mű so rok ban.

A Rádio Nacionalnál vég zett mun ká juk fő jel leg ze tes sé ge az volt, hogy mű so ra-
ik egy szer re vol tak tá jé koz ta tó és ze nei jel le gű ek. Ily mó don pél dát mu tat tak 
má sok szá má ra is. Idéz zünk a bra zil ze nét érin tő mű so rok kö zül né há nyat: Os 
arranjos modernos de Radamés Gnattali (1940-től), Vida pitoresca e musical dos 
compo si to res de nossa música popular (Lamartine Babo készítette 1937-től), 
Instantâneos so no ros do Brasil (szerkesztő: Almirante és José Mauro, hangszerelő 
Radamés Gnat tali, 1940-től), Um milhão de melodias (Almirante, Gnattali, Tapajós 
és Haroldo Bar bosa készítették 1943-tól 1956-ig).

Ez a mű sor tí pus – a Rádio Nacional uta sí tá sa it kö vet ve – össze kap csol ta az 
is me ret ter jesz tő rá dió k „kul tu rá lis” lo gi ká ját (mely a mű velt ré te gek nem ze ti 
esszen cializmusán ala pult) egy, a ke res ke del mi si ke re ket elő tér be ál lí tó, di vat kö-
ve tő stra té gi á val. Ily mó don a nép sze rű ze nét – an nak vá rosi és fa lu si for má já ban 
egy aránt – egy mű velt dis kur zus tár gyá vá tet te14. Ám kez det ben a ze nei ter me lés 
ra ci o na li zá ci ó ja és a mű so rok té mák ra és mű faj ok ra va ló sza ko so dá sa kor lá to zott 
volt, mi vel a ze nei mű so rok erő sen ek lek ti ku sak vol tak.

A koz mo po li ta ek lek ti ciz mus

A Rádio Nacional adá sai kö zül az Um milhão de melodias cí mű mű sor ré vén szem-
lél tet het jük a fön ti sze mé lyi sé gek sze re pé nek je len tő sé gét. Ez a he ten te je lent ke ző 
mű sor, me lyet rész ben a Co ca-Co la15 fi nan szí ro zott, ze nei si ke rek új ra fel dol go zá-
sa it mu tat ta be. Össze gyűjt ve a ha zai ze né szek és elő adó mű vé szek „krém jét”, a 
mű sor egyik cél ja az volt, hogy a kül föl di szá mok hoz ha son ló hang sze re lés ben 
ter jessze a bra zil ze nét. Ez az adás túl lé pett a kü lön bö ző ze nei mű faj ok és tí pu sok 
(nép sze rű/ma gas ren dű; ha zai/kül föl di) me rev el ha tá ro lá sán. A mű sor ve ze tő sze-
mé lyi sé gek a „po pu lá ris” al ko tá sok irán ti fo gé kony sá guk ból fa ka dó an mind un ta-
lan újí tot tak, s nem csu pán tech ni kai és mű vé sze ti16 ér te lem ben, ha nem a rek lám-
be vé te le ket és a hall ga tott sá got cél zó stra té gi ai szem pont ok alap ján is si ke res nek 
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17 Goldfeder sta tisz ti kai for rá sai, 1980. Ez a tel je sít mény a ze nei mű so rok fej lő dé sé vel, a ze nei 
„bál vá nyok” (Emilinha, Marlene, Fran cis co Alves…) ki zá ró la gos je len lé té vel és a foly ta tá sos re gé-
nyek szá má nak nö ve ke dé sé vel ma gya ráz ha tó.

18 Anél kül, hogy meg vál toz ha tat lan ha tá rok ról vagy a ze nei ka te gó ri ák hoz szo ro san hoz zá tar to zó 
„lé nyeg ről” (ne ve ze te sen mű faj ok ról) be szél nénk, a „hibriditás” ka te gó ri á ja ed dig kü lön-kü lön hasz-
nált ze nei for rá sok tár sí tá sá ra utal, így új ze nei for mák meg je le né sét, il let ve az egy „mű faj ban” cso-
por to sí tott meg nyil vá nu lá sok fo ko za tos át ala kí tá sát idé zi elő.

19 „(…) al kal maz tuk Radamés át ala kí tá sa it, hogy sze mé lyes jel le get és ame ri kai stí lust köl csö nöz-
zünk a mű sor nak, mint Benny Goodman és ze ne ka ra (…)” (Haroldo Barbosa, idé zi Sarodi és Moreira 
1984: 30).
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bi zo nyul tak. Újí tá sa ik min de nek előtt a Rádio Nacional köz pon ti sze re pé ből szár-
maz tak; a kri ti ku sok és a ze ne tör té né szek nem vé let le nül te kin tet ték „arany kor-
nak” a negy ve nes évek től kez dő dő pe ri ó dust. A Rádio Nacional az Ibope17 fel mé-
ré se sze rint 1952-ben el ér te az 50,2%-os hall ga tott sá got Rio de Ja ne i ro ál lam ban. 
Ez a rek lám be vé te le ket is ösz tön ző adat le he tő vé tet te, hogy 1946-ban kö zel 700 
sze mélyt al kal maz za nak (köz tük 134 ze nész és 52 éne kes volt). A ze nei osz tály 
je len tő sé ge meg nőtt, a mű so rok 42,3%-át ad va.

Gilberto Goulart de Andrade (aki 1946-ig volt a rá dió igaz ga tó ja) ha tá ro zott 
mű sor po li ti ká ja tet te le he tő vé kor lá to zott koc ká za tú, ám je len tős költ ség gel já ró 
ze nei újí tá sok ke re sé sét. Ve ze té si mód sze re – mely sze rint egy mű sor nak nem kell 
fel tét le nül jö ve del me ző nek len nie ad dig, míg a rá dió tel jes költ ség ve té se egyen-
súly ban van – le he tő vé tet te olyan költ sé ges, de a Rádio Nacional hír ne vét meg-
ala po zó mű so rok lét re ho zá sát, mint az Um milhão de melodias. E mű sor ze ne ka ra 
leg alább 40 ze nész ből állt.

Radamés Gnattali ko ráb ban a bra zil ze ne újí tó hang sze re lő je ként vált is mert té, 
aki sa já tos szim fo ni kus hang zás ban szó lal ta tott meg né hány samba-exaltaçãót, 
min de nek előtt Ari Barroso Aquarela do Brasil cí mű mű vé nek el ső fel vé tel ét 1938-
ban. Az Um milhão de melodias le he tő sé get biz to sí tott szá má ra, hogy ki él hes se a 
ze nei hibriditásra irá nyu ló tö rek vé se it18: sza bad ke zet ka pott egy ál lan dó ze ne kar 
lét re ho zá sá ra. Így szü le tett meg az Orquestra Brasileira, egy, a mű fa já ban egye dül-
ál ló for má ció, mely nek ha tal mas si ke re után kü lön bö ző le mez cé gek hív ták őket, 
en ged ve a leg hí re sebb elő adó mű vé szek kö ve te lé sé nek, mi köz ben szá mos egyéb 
kon cert jük is volt. Ez az egy ér tel mű en hib rid ze ne kar egye sí tet te a jazz-ze ne kart 
(dob, gi tár, nagy bő gő, zon go ra), a szim fo ni kus ze ne kart (réz fú vós ok, fa fú vós ok és 
hú ros hang sze rek, ne ve ze te sen a hár fa), va la mint a „re gi o ná lis” ze ne kart (git árok, 
cavaquinho, tan gó har mo ni ka, ütő sök). Sze re pel tet te a Rádio Nacional hí res ének-
együt te se it (a Trio Melodiaát Paulo Tapajósszal, az As Três Mariát, a Trio Madrigalt), 
to váb bá rend sze re sen meg hí vott más is mert szó ló éne ke se ket is. 

Az ar chí vu mok ban és a ze nei folk lór anyag ban vég zett ku ta tá sa ik so rán Paulo 
Tapajós és Radamés Gnattali (akik a „ré gi si ke re kért” vol tak fe le lő sek) rá ta lál tak 
Ernesto Nazareth, Chiquinha Gonzaga, il let ve Zequinha de Abreu al ko tá sa i ra, 
ame lye ket a kül föl di ze nei pél dák19 alap ján hang sze rel tek – en nek kö szön he tő en 
kap ta Gnattali a „bra zil Gershwin” ne vet. Cél juk az volt, hogy re konst ru ál ják az 
„au ten ti kus” bra zil ze nét, ezért odá ig me rész ked tek, hogy az Exaltação a São 
Paulo cí mű szam ba hang sze re lé se so rán (mely az 1954-es kar ne vál leg na gyobb 
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20 A gyu fás do bozt, me lyet sa já tos hely ze tek ben hasz nál nak rit mus hang szer ként (ne ve ze te sen más 
hang szer tá vol lét ében és nem hi va ta los elő adá so kon), itt azért hasz nál ták, hogy egy le gi tim ze nei kör-
nye zet be át he lyez ve ki emel jék a bra zil nép „spon tán” ze nei meg nyil vá nu lá sa i nak ér té két.

21 Lásd Espagne (1999); Löfgren (1989); Thiesse (1999). Ezek kel a köl csön ha tás ok kal együtt jár 
a tech no ló gi ák, a sze mé lyek, az ide o ló gi ai vagy mű vé sze ti ele mek el ter je dé se.

22 A Rádio Nacionalnak ez az osz tá lya töb bek kö zött rö vid hul lá mon su gár zott mű so ro kat is ké szí-
tett. Mun ka tár sai kö zött na ci o na lis ta ide o ló gu sok és iro dal mi sze mé lyi sé gek vol tak, pél dá ul Roquette 
Pinto, Cassiano Ricardo, Andrade Muricy és Manuel Bandeira.

23 Afrobrazil szer tar tá sok he lye.
24 Teatro Municipal do Rio de Ja ne i ro, Bra zí lia egyik leg te kin té lye sebb elő a dó ter me, me lyet a 

ma gas ren dű kul tú rá val hoz nak össze füg gés be.
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si ke re volt) a szim fo ni kus ze ne kar ban tíz, gyu fás do bo zon ját szó ze nészt is al kal-
maz tak…20

Ezen a pél dán ke resz tül lát hat juk, ho gyan jött lét re az ak kor még meg bé lyeg zett 
mű faj ok, pél dá ul a szam ba és más „músicas negras” nem ze ti örök ség ként va ló 
át ér té ke lé se egy hib ri di zá ci ós lo gi ká ból ki in dul va, mely össze kap csol ta a kü lön bö-
ző bra zil tár sa dal mi cso por tok ze nei meg nyil vá nu lá sa it a nem zet kö zi leg el is mert 
ma gas ren dű és nép sze rű mű faj okon ala pu ló ze né lé si for mák kal. A nem bra zil 
ze ne te hát nagy súllyal sze re pel a „bra zil po pu lá ris ze ne” ka te gó ri á já nak ki ala kí tá-
sá ban. Az az: a nem ze ti kul tú ra ként föl fo gott né pi kul tú rák ki épí té se egy nem zet-
kö zi in te rak tív fo lya mat ré sze ként va ló sul meg az ala ku ló nem zet ál la mok ban21. S 
a né me lyek ál tal még vad nak tar tott nem ze ti mű faj ok „há zi a sí tá sa” után a Rádio 
Nacional (a Departamento de Divulgação Político-Cultural22 1943-as lét re ho zá sá-
val) rö vid hul lá mon is su gá roz ni kezd, ily mó don nem zet kö zi szin ten is fölvállalalva 
a „po pu lá ris ze nét” hi va ta los imázsa ré sze ként:

Ari Barroso frak kot adott a szam bá ra. Ki emel te az ut ca sar kok ról és a terreiros23-ról, 
hogy el hoz za a Municipalba24 (…) Radamés Gnattali ze ne kart adott a szam bá nak, az 
Orquestra Brasileirát. A szam ba so ha nem ál mod ha tott ha son ló ze ne kar ról. A Ra da-
més kul tú rá já val és jó íz lé sé vel ke zelt szam ba el kezd te be jár ni a vi lá got a Rádio 
Nacional rö vid hul lá ma i nak kö szön he tő en. Most a szam bá nak vég le ges he lye van a 
ci vi li zált né pek po pu lá ris ze néi kö zött; mél tó és ele gáns kép vi se lő je nem ze tünk ze nei 
lel kü le té nek. A Rádio Nacional a rö vid hul lám okon ke resz tül – za kó ban és ci lin der-
ben, gent le man ként, ne mes if jú ként [rapaz de tratamento] – az egész vi lá gon meg je-
le nik az em be rek ott ho na i ban (Pedro Anísio, Boletim Informativo dos Serviços de 
transmissão, Rádio Nacional, 1943. no vem ber).

A po pu lá ris ze ne önál ló vá vá lá sa 
és a re gi o ná lis gyö ke rek fel hasz ná lá sa

1951-ben, a ze nei mű so rok nö vek vő ará nya és a nép sze rű ze nei mű so rok si ke re 
kö vet kez té ben a Departamento de Músicán be lül meg ala kult a Departamento de 
Música Brasileira, me lyet előbb Humberto Teixeira (aki Luiz Gonzagával a baião 
fel ta lá ló ja volt), majd 1955-től Paulo Tapajós ve ze tett. A szer kesz tő ség – a koz mo-
po li ta mű so rok kal szem ben – a „nem ze ti örök ség” rang já ra igényt tar tó, ha gyo má-
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25 Ha gyo má nyos nak „te kin tik” őket, ám a baião pél dá ja is bi zo nyít ja (lásd a No mundo do baião 
mű sort, me lyet a Departamento de Música Brasileira ké szí tett), ho gyan le het eze ket a ha gyo má nyo-
kat „újrafeltalálni” (Hobsbawnnak a „tra dí ci ók fel ta lá lá sá ról” szó ló gon do la tát al kal maz va). Ez a 
mű faj a negy ve nes évek ben je lent meg (Luiz Gonzagának és Humberto Teixeirának kö szön he tő en), s 
az észak ke le ti cantoriák be ve ze tő rit mu sá nak to vább fej lesz té sén ala pult.

26 Az el tű nő ben lé vő kul tu rá lis örök ség „vissza szer zé sé nek” és „vissza ál lí tá sá nak” igé nye ál lan dó-
an je len van a nem ze ti örök ség ről szó ló dis kur zus ban. Ami kor a meg őri zen dő kul tu rá lis ja vak cso port-
já ba il lesz te nek be egyes meg nyil vá nu lá si for má kat, ez zel az új és a ré gi kon tex tus kö zöt ti sza ka dék 
át hi da lá sát kí ván ják el ér ni. 

27 A Nordeste be tyár jai.
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nyos nak és nép ze ne i nek te kin tett25 mű faj ok ra (xaxados, aboios, toadas, baiôes) 
spe ci a li zá ló dott mű so ro kat fej lesz tet te. Emel lett a hat va nas évek től kezd ve fesz ti-
vá lo kat is szer vez tek, s ily mó don a po pu lá ris ze ne újabb és újabb sztár ja it in dí tot-
ták el pá lyá ju kon. A „Festival de Música Brasileirát” ti zen egy szer ren dez ték meg 
a kü lön bö ző bra zil fő vá ros ok ban. 

A szer kesz tők új mű so ra ik kal ar ra tö re ked tek (Almirante pél dá ul a Recolhendo 
Folclore és a Nove história do Rio pela música, Paulo Tapajós pe dig az A turma do 
sereno ré vén), hogy meg véd jék és „vissza ál lít sák”26 a bra zil ze nei örök ség sok szí nű-
sé gét. En nek so rán a seresta, a choro és a modinha ál tal meg je le ní tett, infor ma li tá-
son és tér be li kö zel sé gen ala pu ló ha gyo má nyos tár sa dal mi vi szony la to kat és kép-
ze let vi lá got át emel ték a nem ze ti kul tú ra le gi tim te rü le té re:

A turma do serenóban, el kép ze lé sünk sze rint, a ze ne a gáz lám pa ál tal rosszul meg vi-
lá gí tott ut cán szó lalt meg; a sar kon ré gi ba rá tok ta lál koz tak, és chorót ját szot tak, 
valse-t és modinhát éne kel tek. Le he tő sé günk volt rá, hogy az öreg lá dák ból elő szed-
jünk né hány jól meg sár gult xotét és polcát (Paulo Tapajós, in ter jú az Especial JB ré szé-
re, 1974. 08. 19.).

Az ilyen tí pu sú mű so rok el ké szí té se te hát már nem csak a kü lön bö ző po pu lá ris 
vagy re gi o ná lis mű faj ok esz té ti kai át ér té ke lé sét je len tet te, ha nem az e mű faj ok hoz 
és ál ta lá ban a bra zil po pu lá ris ze né hez kap cso ló dó kép ze let vi lág be mu ta tá sát is. 
Ezek a meg je le ní té sek ver bá lis és vi zu á lis for má ban is je len vol tak a szak lap ok ban, 
va la mint a nem ze ti és gyak ran nem zet kö zi kö zön ség szá má ra ren de zett mű so rok 
al kal má val. E mű so rok nagy hang súlyt he lyez tek ar ra, hogy a meg je le ní té sek „hi te-
le sek” legyenek: tu da to san emel ték ki a re gi o ná lis ak cen tust, be széd for du la to kat 
és nép vi se le tet. A Rádio Nacional, mely ele in te még til ta ni igye ke zett az ilyen 
mű so ro kat, idő vel meg en ged te Luiz Gonzagának, hogy cangaceiro27 vi se let ben 
lép jen szín pad ra, be mu tat ván szár ma zá si ré gi ó ja, a Nordeste öl töz kö dé si szo ká sa it. 
(Gon zagát egyéb ként a Rio Grande do Sulból szár ma zó tan gó har mo ni kás, a – 
bahiai nő ké pét erő sen sti li zál tan meg je le ní tő – Carmem Miranda nyom do ka in 
ha la dó Pedro Raimundo ih let te.) E ze nei mű faj ok ese té ben te hát új ra ter mel ték 
egy tör té nel mi és re gi o ná lis be ágya zott ság ér zel mi leg is alá tá masz tott kép ze tét – 
ha son ló kép pen ah hoz a fo lya mat hoz, amely ről Peterson is ír (Peterson 1992) a 
country ze ne kap csán. Így e jel lem zők ka ri ka tú ra sze rű hang sú lyo zá sa so rán (Pedro 
Raimundo pél dá ul gyak ran je lent meg Rio Grande do Sulból szár ma zó gauchónak 
öl töz ve, no ha egy má sik ál lam ból, Santa Catarinából szár ma zott) az egyes „ar che-
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28 Fi gye lem be vé ve a gyár tás, a ter jesz tés és a le mez el adás ada ta it, lé nye gé ben a hat va nas évek től 
kez dő dő en be szél he tünk va ló di le mez ipar ról.
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tí pu sok” – egy ma ni pu lá ci ós fo lya mat nak kö szön he tő en – át ala kul tak, s új kon tex-
tu suk ban új je len tés tar tal mak hor do zó i vá vál tak. 

A kü lön bö ző re gi o ná lis mű faj ok nem ze ti ze nei örök ség gé ala kí tá sá nak az volt a 
cél ja, hogy az így lét re ho zott ér zel mi egy ség át hid al ja a tör té nel mi, tár sa dal mi és 
re gi o ná lis sza ka dé ko kat; ily mó don a múlt já val együtt új ra te rem tett „bra zil po pu-
lá ris ze ne” a ma ga egy sé ge sí tő és tör té nel mi et len mód ján a hall ga tók fik tív kö zös-
sé gé nek ko vá sza lett.

A „bra zil po pu lá ris ze né től” a „Bra zil Po pu lá ris Zenéig”

A hat va nas évek ben kez dő dő ha nyat lá sá ig a Rádio Nacional és ve tély tár sai sok 
te het sé get in dí tot tak el pá lyá ju kon. Si ke rült lét re hoz ni uk egy je len tős szak mai és 
mű vé szi erő te ret, ahol ki kris tá lyo sod hat tak az új ze nei tech ni kák és a po pu lá ris 
ze ne egyes elő adó-mű vé sze ti irány za tai, ame lyek az tán a hang le mez gyár tás ala ku-
lá sá ra is szá mot te vő ha tást fej tet tek ki. El ső sor ban ezek nek a mű so rok nak volt 
kö szön he tő, hogy a bra zil ze ne sok szí nű sé ge (ill. an nak ész le lé se) a nem ze ti kul tu-
rá lis örök ség köz pon ti je len tő sé gű ele mé vé vál ha tott.

Né pünk kul tu rá lis ne ve lé sé nek leg fon to sabb fó ru ma a Rádio Nacional volt, mely 
ab ból a pa ra di cso mi kin cses bá nyá ból, amely ből – töb bek kö zött – egy Carmem de 
Mi ran da, egy Getúlio Vargas, egy Francisco Alves és egy Caetano Velosó is fel szín re 
ke rül he tett, ké pes volt a mo dern idők el ső nagy glo bá lis fa lu ját lét re hoz ni (Sérgio 
Augus to, „Tristes Tropiques” in O Pasquim, 1973, 215: 4).

E négy kulcs fon tos sá gú sze mé lyi ség pá lyá já nak elem zé se ré vén az is ér zé kel he tő vé 
vál hat szá munk ra, hogy a Rádio Nacionalban ki fej lesz tett ze nei for mák – a rá dió-
nak a bra zil mű vé szi vi lág ban el fog lalt köz pon ti he lyé ből ere dő en – más te rü le tek-
re is el ju tot tak. Tu dá sá nak kö szön he tő en pél dá ul Paulo Tapajóst több ször is meg-
bíz ták más rá dió k – így a Curitiba, Londrina, Salvado, Ribeirão Preto – ze nei mű sor-
ter vé nek el ké szí té sé re. Le mez ki adók is föl k ér ték őket hang sze re lés re vagy mű vé-
sze ti irá nyí tás ra, mi vel a „re gi o ná lis” együt te sek már nem vol tak al kal ma sak a 
föl vé te lek re. Radamés Gnattali 1934-től a Victornál dol go zott, majd 1940-ben a 
Columbiánál, akik kel 1946-ban az tán exk lu zív szer ző dést is alá írt. Paulo Tapajós is 
dol go zott – 1951 és 1952 kö zött – a Co lum bi á nál, Lamartine Babo pe dig a Copa-
ca bana Discosnál.

A rá di ó zás ha nyat lá sa a na gyobb rek lám be vé te le ket von zó te le ví zió fel buk ka ná-
sá val, az URH-sá vo kon su gár zó rá dió ál lo más ok meg je le né sé vel (ame lyek ki sebb 
költ ség ve tés sel és ke ve sebb al kal ma zot tal dol goz tak), va la mint – az 1964-es ka to-
nai puccsot kö ve tő en – a Rádio Nacional po li ti kai füg gő sé gé nek nö ve ke dé sé vel 
ma gya ráz ha tó. E té nye zők ből fa kad, hogy négy em be rünk ott hagy ja a rá dió t, s a 
te le ví zi ó ban, hang le mez cé gek nél28, va la mint fesz ti vál szer ve ző és szer zői jo gok kal 
fog lal ko zó tár sa sá gok nál he lyez ke dik el.



98 replika

29 Ezt a jel zőt 1975-ben hasz nál ták elő ször, ami kor lét re hoz ták az Associação de Pesquisadores da 
Música Popular Brasileirát, mely ze ne kri ti kus ok ból és né hány nép rajz ku ta tó ból állt, s me lyet 1976-tól 
Paulo Tapajós irá nyí tott.

30 A Museu da Imagem e do Som lét re ho zá sa és meg szer ve zé sé nek kez de te előtt (az 1970-es évek 
vé gén) a több tíz ezer nyi le mez és ere de ti kot ta a szó szo ros ér tel mé ben majd nem a Guanabara-öböl 
vi zé ben vé gez te, mi vel az ak ko ri igaz ga tót ir ri tál ta a rá dió több ter mét is el fog la ló ha tal mas anyag.
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Utó la go san a bra zil po pu lá ris ze ne „ku ta tó i nak” (pesquisadores) is ne ve zik 
őket29, el is mer vén a Bra zí lia kü lön bö ző ze nei meg nyil vá nu lá sa i nak gyűj té sé re és 
új ra ér té ke lé sé re irá nyu ló mun ká ju kat. Almirante 1954-től fesz ti vált szer vez Velha 
Guardában, új ra elő tér be ál lít va a múlt ban hír ne vet szer zett, szam bát ját szó ze né-
sze ket: így – töb bek kö zött – Ismael Silvát, Don gát, João de Baianát, Pixiguinhát. 
Ugya neb ben az év ben si ke rül hi va ta los sá ten nie a Dia de Velha Guardát (áp ri lis 23-a, 
Pixiguinha szü le tés nap ja). Jel lem ző, hogy az ál ta luk gyűj tött kot tá kat, gé pe ket és 
más tár gya kat rész ben a Museu da Imagem e do Som gyűj te mé nyé hez csa tol ják – 
Almirante és Paulo Tapajós jegy ze te i vel és írá sa i val együtt. Mun ká ju kat má ig 
meg be csü lik, s olyan te kin té lyek is nagy ra ér té ke lik, mint Câmara Cascudo, aki 
le ve le zett Almirantéval. E négy em ber te hát nem csu pán meg fe le lő rang ra emel te 
a Rádio Nacional ál tal tá mo ga tott ze nei kin cset, de azt is elő se gí tet ték, hogy a 
Rádio Nacional anya gai köz kinccsé vál has sa nak: a leg ne he zebb idők ben is meg-
véd ték an nak ar chí vu ma it30, ret ros pek tív le me ze ket ké szí tet tek, mély nyo mot 
hagy va ez ál tal egy egész kor szak kép ze let vi lá gán. 

A Rádio Nacional ze nei mű so ra i nak em pi ri kus elem zé se nem csu pán azt mu tat-
ta meg szá munk ra, hogy a po pu lá ris nak te kin tett ze ne mű vek le gi tim elő adás mód-
jai ho gyan ter me lőd tek új ra a vál to zó tár sa dal mi kör nye zet ben, ha nem azt is, hogy 
e gya kor la tok – el ső sor ban a nem ze ti kul tú ra pi a cá nak gyors fej lő dé se kö vet kez té-
ben – mi ért és ho gyan lép tek túl a rá di ós erő tér ha tá ra in. A „bra zil po pu lá ris ze ne” 
ka te gó ri á ja ma már a köz nyelv ré sze; egy olyan szin tag ma, mely nek ugyan szá mos 
je len té se van, még is kö zös em lé ke ze ti re fe ren ci a ként szol gál a bra zil tár sa da lom 
kü lön bö ző osz tá lyai szá má ra. Ez a ka te gó ria lát szó lag a kü lön bö ző mű faj ok kö zös 
gyö ke rét il le tő esszen cia lis ta lá tás mó dot tük rö zi. Ez az esszencializmus ugya nak-
kor egy olyan, nyíl tan hibridista szem lé let mód ré sze, mely a nem ze ti kul tú rát a 
meszticitás kö zép pont ba ál lí tá sá val kí ván ja meg ha tá roz ni. 

Ma nap ság a szam ba, il let ve a po pu lá ris ze ne pu ris ta el mé le tei nem akad nak 
fönn ama pa ra do xo non, hogy mi köz ben az ál ta luk vizs gált kö zös sé gi ze nei mű fa jok 
ere de tét az ős idők ho má lyá ba he lye zik, kép te le nek hu sza dik szá zad előt ti for rá-
sok ra buk kan ni; en nél fog va be kell ér ni ük az zal, hogy a rá dió, majd a hang le mez-
gyár tás ál tal újraföltalált ha gyo má nyok ra utal ja nak. Így pél dá ul a fe ke ték ön tu dat-
ra éb re dé se ál tal ge ne rált ze nei moz gal mak (a riói samba de raiz né hány irány za ta, 
il let ve a sal va do ri afrobrazil blocos) úgy igye kez nek le gi ti mi tás ra szert ten ni, hogy 
a ke res ke del mi lo gi ká val egy pu ris ta tör té nel mi-kö zös sé gi iden ti tás lo gi kát ál lí ta-
nak szem be, el fe led kez vén ar ról, hogy lé tü ket ép pen e ke res ke del mi lo gi ká nak 
kö szön he tik.

Ez a pu ris ta re to ri ka ugya nak kor meg sem kö ze lí ti a kul tu rá lis meszticitás re to-
ri ká já nak pi a ci ha té kony sá gát. Az ál ta lunk vizs gált kor szak ban az al ko tó el vek és a 
ze nei elő adás mód for mái fo ko za to san ki kris tá lyo sod nak: a „bra zil po pu lá ris ze né-
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31 A bra zí li ai szín pad okon va ló meg je le né sük szo ro san össze függ ama for mák elő tér be ke rü lé sé-
vel, ame lyek a rá dió kor sza ka után je len tek meg a ze nei vi lág ban: Gil és Veloso a hat va nas évek vé gén 
tűn tek föl a fej lő dő té vé csa tor nák ál tal fi nan szí ro zott ze nei fesz ti vá lo kon.

32 1928-ban Oswald de Andrade al kal maz ta e ka te gó ri át az iro da lom ra. Lé nye gé ben e fo ga lom mal 
ér tel mez he tők a hat va nas évek vé gé től meg je le nő tropikalista moz ga lom stra té gi ái is.
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ből” meg szü le tik a „Brazil Populáris Zene”. Ezt a nagy be tűs ka te gó ri át a hat va nas 
évek vé gé től kez dik hasz nál ni a Bossa Nova és a Tropicália, az az a Caetano Veloso 
és Gilberto Gil31 emblematikus alak jai kö rül szer ve ző dő új moz gal mak je lö lé sé re, 
me lyek ben a re gi o ná lis autenticitás he lyét a le mez cé gek és a te le ví zió autenticitása 
ve szi át. Ezek ben az új moz gal mak ban tu da tos gát lás ta lan ság gal ke ve red nek a 
re gi o ná lis és nép ze nei mű faj ok a nem zet kö zi pi a co kon di va tos irány za tok kal, ily 
mó don ki me rít ve a ha tár ese ti hibriditás, az az – Oswald de Andredéval szól va – a 
„kul tu rá lis kan ni ba liz mus” ka te gó ri á ját32. Ez az a re cept, amely nek alap ján a bra zil 
po pu lá ris ze ne má ra Bra zil Po pu lá ris Ze né vé, az az olyan mű faj já vá lik, amely szin-
te meg kü lön böz tet he tet len a „bra zil dal tól”, ám amely még is vi lá go san el ha tá ro ló-
dik a nép ze né től, a ma gas ren dű ze né től és a kül föl di ze né től.

Kéziratból fordította: Fodor Antónia
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