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ERNESTO SABATO

Tangó
Milyen	 forgandó	 a	 világ:	 Borges.	A	 kiskamasz	 korom,	 azok	 az	 évek,	 melyek	 mintha	

immár	valami	álom	részei	volnának.	Amikor	a	versei	segítettek,	hogy	felfedezzem	Buenos	
Aires	 mélabús	 szépségeit,	 a	 város	 vénséges	 utcáit,	 az	 ablakrácsokat	 és	 ciszternákat,	 sőt,	
a	 külvárosi	 pocsolyákban	 tükröződő,	 sápadt	 alkonyati	 fények	 varázsát.	 Később,	 amikor	
már	személyesen	is	 ismertem	Borges-t,	sokat	beszélgettünk	ezekről	a	régi	dolgokról,	akár	
Schopenhauer,	akár	efézoszi	Hérakleitosz	ürügyén.	A	politika	hullámverése	később	elsodort	
bennünket	egymástól;	s	ahogyan	Arisztotelész	mondja,	a	dolgok	abban	különböznek,	amiben	
hasonlítanak,	amit	talán	úgy	is	mondhatnánk,	az	embereket	az	választja	el,	amit	szeretnek.	
Mármost,	legyünk	manapság	bármily	távol	is	egymástól	(tekintettel	a	dolgok	jelen	állására),	
szeretném	mégis	neki	ajánlani	az	alábbi	oldalakat,	mindazt,	ami	a	tangóról	eszembe	jutott.	És	
nagyon	szeretném,	ha	ő	is	szeretné.	Őszintén.

Hibriditás 
A	bevándorlók	millióitól,	azoktól,	akik	nem	egészen	száz	év	alatt	elözönlötték	ezt	az	országot,	

nem	csak	az	újsütetű	argentin	ember	két	fő	jellemvonása	(a	sértődöttség	és	a	szomorúság)	ered;	
ők	készítették	elő	az	utat	a	tangó,	a	legeredetibb	La	Plata-i	jelenség	eljöveteléhez.

E	 táncot	 már	 számtalanszor	 elparentálták,	 dicsőítették,	 kifigurázták	 és	 ízekre	 szedték.	
Mégis	 az	 a	meghatározás,	 amelyet	 én	 a	 legelfogadhatóbbnak	 és	 legpontosabbnak	 tartok,	
Enrique	Santos	Discépolótól,	a	tangó	legelső	és	legfőbb	megalkotójától	származik:

„A	tangó	szomorú	gondolat,	amelyet	táncban	fejeznek	ki”.
Carlos	Ibarguren	szerint	a	tangó	nem	is	argentin	eredetű,	csupán	a	Buenos	Aires-i	külvárosok	

hibrid	terméke.	Ez	az	állítás	valójában	nem	annyira	a	tangóra,	inkább	magára	Ibargurenre	áll:	
épp	oly	fájdalmas	 lehetett	egy	 idegenből	 jött	gringónak	a	 törzsökös	kreolok	ellenségességét	
elviselni,	 amilyen	 gyötrelmes	 volt	 a	 bennszülötteknek	 látni	 és	 eltűrni,	 amint	 az	 idegenek	
elözönlik	a	hazájukat,	a	földjeiket,	s	azt	teszik	országukkal,	amit	–	André	Gide	szerint	–	tesz	
az	 ember	 a	 szállodákban:	 a	 függönybe	 törli	 a	 cipőjét.	Az	 ösztönös	 érzelmek	 azonban	még	
nem	szavatolják	az	ösztönös	érvelések	 igazságát,	 inkább	 jó	okot	szolgáltatnak	a	karanténba	
záratásra;	egy	megcsalt	férj	nem	a	legalkalmasabb	személy,	aki	véleményt	mondhat	a	felesége	
szeretőjéről.	Ibarguren	állításában,	hogy	tudniillik	a	tangó	nem	argentin,	hanem	merő	keveredés	
eredménye,	sok	igazság	van,	viszont	eltorzítja,	ami	hiányzik	belőle,	mivel	jogos	elfogultsága	
elhomályosítja	látását.	Hiszen	ha	igaz	is,	hogy	a	tangó	hibrid	termék,	nem	igaz,	hogy	ne	volna	
argentin.	Nem	igaz,	mivel	–	ha	jó,	ha	nem	jó	–,	nincsenek	platóni	értelemben	vett	tiszta	nációk,	
és	a	mai	Argentína	(való	igaz,	nem	egyszer	szerencsétlen)	inváziók	eredményeként	jött	létre,	
kezdve	a	baszk	Carlos	Ibarguren	famíliájával,	amelyikben	–	ki	vonná	kétségbe	–	a	Cafulcurák	
például	igazi	betolakodókat	láttak,	s	szavaikat	tipikus	gyütt-ment	pampalakók	ostobaságaiként	
értelmezhették.	A	 tangó	 argentinságát	 tagadni	 oly	 fellengzősen	 öncsonkító	 aktus,	 mint	 azt	
állítani,	hogy	Buenos	Aires	nincsen	is.

Ibarguren	 tétele	 egy	mozdulattal	 eltörölné	 a	 föld	 színéről	 fővárosunk	 kikötőjét,	 felhő-
karcolóit,	a	nemzeti	ipart,	a	kitenyésztett	marhafajtákat	és	hatalmas	gabonaföldjeinket.	Kor-
mányok	sem	volnának,	hiszen	elnökeink	és	kormányzóink	hovatovább	nem	egyebek,	mint	
olaszok	vagy	baszkok	gyermekei,	vagyis	épp	oly	keveredés	származékai,	akár	a	tangó.	De	
mit	is	mondok:	a	legvadabb	nacionalizmus	sem	élné	túl	a	hekatombát,	a	nemzettisztítást:	a	
Scalabrinik	és	Mosconik	egyaránt	áldozatául	esnének.

Talán	 valóban	 gyötrelmes,	 hogy	 a	 történelem,	 amint	William	 James	mondja,	mindig	 az	
újdonság	erejével	hat,	következésképpen	mindig	zavaros	és	össze-vissza	gabalyodnak	benne	
a	dolgok.	De	épp	ettől	olyan	lelkesítő.	Igaz	valója,	önazonossága	legfeljebb	a	logikának	vagy	
a	matematikának	 van;	 a	 történelmen	 senki	 sem	kérheti	 számon	 a	 kúp	 vagy	 a	 szinuszgörbe	
tisztaságát	(s	egyben	unalmasságát).

De	a	keveredés	nemcsak	elkerülhetetlen,	hanem	termékeny	is:	elegendő	csak	a	gótikára	
vagy	 az	 észak-amerikai	 feketék	 zenéjére	 gondolunk.	Ami	 pedig	 az	 argentin	 és	 uruguayi	
irodalmat	 illeti,	 amelyet	 oly	 sokszor	 ért	 a	 vád,	 hogy	 bizonyos	 értelemben	 nem	 egyéb	 az	
európai	témák	és	technikák	puszta	továbbéltetésénél,	nos,	ez	az	irodalom	ugyancsak	hibrid	
termék.	Hiszen,	hacsak	nem	írunk	a	továbbiakban,	teszem	azt	querandí	nyelven,	s	ha	nem	a	
struccmadár	leírására	áldozzuk	tehetségünket,	nem	tudom,	miféle	(szervesség)	törzsökösség	
alapján	beszélhetnénk	tiszta	nemzeti	irodalomról.

Ha	 valaki	 azt	 hiszi,	 hogy	 csak	 az	 a	 nemzeti	 irodalom,	 amelyik	 az	 indiánokkal	 vagy	 a	
gauchókkal,	 a	 pampák	 csikósaival	 foglalkozik,	 öntudatlanul	 és	 botor	 módon	 csatlakozik	
az	Ibarguren-féle	apokalipszishez.	Még	maguk	a	görög	istenségek,	akiket	némely	profesz-
szor	 urak	 a	 tisztaság	 paradigmájaként	 tisztelnek,	 nos,	 még	 ők	 sem	 volnának	 képesek	
olimposzi	mindenhatóságukkal	kinyilvánítani	valamit,	amit	a	tősgyökeres	argentin	hibátlan	
származástörténetének	tekinthetnénk.
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Szexualitás
Sok	argentin	gondolkodó	azonosította	a	tangót	a	szexualitással,	vagy,	mint	például	Juan	

Pablo	Echagüe,	 egyszerűen	 a	 bujasággal.	 Szerintem	 épp	 fordított	 a	 helyzet.	Nagy	 kerítő,	
való	igaz,	de	már	ebből	a	 tényből	 is	gyanút	foghatunk,	hogy	valami	olyannak	kell	 lennie,	
ami	 pont	 a	 fordítottja,	 hiszen	 a	 művészi	 alkotás	 szinte	 jóvátehetetlenül	 antagonisztikus:	
vagy	menekülés,	vagy	lázadás.	Olyasmit	teremtünk,	amink	nincs,	amire	áhítozunk,	amiben	
reménykedünk,	 s	 ami	 varázslatos	 módon	 képes	 kiemelni	 bennünket	 a	 durva	 hétköznapi	
valóságból.	És	ebben	az	értelemben	a	művészet	hasonlít	az	álomra.	Csak	olyan	szenvedélyes	
és	vérbő	népség	találhatta	föl	a	platóni	filozófiát,	mint	a	görögök,	azt	a	filozófiát,	amely	arra	
int,	hogy	ne	bízzunk	sem	a	testünkben,	sem	a	szenvedélyeinkben.

A	bordélyház	maga	a	pőre	(a	gyászos)	szexualitás.	És	az	oda	betérő	magányos	bevándorló,	
frissen	 érkezett	 idegen	 –	 amint	 Tulio	 Carella	 megállapítja	 –	 könnyűszerrel	 megoldotta	
szexuális	 problémáit:	 azzal	 a	 tragikus	 könnyedséggel,	 amellyel	 az	 ilyen	 problémák	meg-
oldódnak	a	hasonló,	félhomályos	helyeken.	Nem	a	nemiség	volt	tehát,	ami	a	Buenos	Aires-i	
legényembert	 nyomaszthatta,	 sem	 az,	 amit	 vágyakozó	 –	 és	 nem	 egyszer	 romlottságról	
tanúskodó	–	dalaiban	megidézett.	Hanem	épp	az	ellenkezője:	vágy	a	szerelmi	együttlétre,	
sóvárgás	a	nőre,	de	nem	az	épp	keze	ügyében	levőre,	aki	bujaságának	tárgya	és	eszköze:

muffom,	csajom	volt,	rengeteg,
de	nőm,	igazi,	nem	volt	sosem.

A	Másik	teste	merő	tárgy,	és	az,	hogy	megkapható,	nem	dönti	le	a	magányosság	falait.	
Ez	 az	 oka	 annak,	 hogy	maga	 a	 nemi	 aktus	 kétszeresen	 is	 csüggesztő,	 mert	 nem	 csupán	
meghagyja	abban	a	férfit,	amiben	előtte	volt,	az	egyedüllétben,	hanem	még	súlyosbítja	is	azt,	
hiszen	próbálkozása	végső	soron	kudarc.

Egyebek	mellett	e	mechanizmussal	magyarázható,	hogy	a	tangó	szomorú,	s	igen	gyakran	
kétségbeesett,	de	haragos,	fenyegetőző,	és	gunyoros	is.

És	 szerelemféltő:	 szemrehányásaiban	 az	 „újdonsült”	 argentin	 férfi	 önmarcangoló	 kis-
ebbségi	 komplexusa	 fejeződik	 ki,	 hiszen	 a	 szexualitás	 a	 hatalomgyakorlás	 egyik	 leg-
ősibb	formája.	Működése	a	porteñók,	a	Río	de	 la	Plata	 torkolati	öble	mellett	élő	emberek	
jellegzetessége,	 amelynek	 szellemében	 a	 férfi	 kötelességének	 érzi,	 hogy	 hatványozottan	
macho,	azaz	férfi	legyen,	akkor	is,	ha	már	elsőre	annak	tekintették,	s	férfiasságát	senki	sem	
vonta	 kétségbe.	Mivel	 –	 a	megfigyelések	 szerint	 az	 önmagában	bizonytalan	 embert	 ez	 is	
jellemzi	–	betegesen	ügyel	rá,	hogyan	viselkedjék	mások	előtt,	és	mert	úgy	érzi,	alkalmi	párja	
leszólja,	csúfolódik	rajta:

A	bunkó	bicskás	meresztgeti	szemét,
csak	bámul	rám	bambán	és	semmit	sem	ért.

Elégedetlenség
Az	ilyen	férfi	retteg	a	nevetségességtől,	és	a	barátait	is	főként	a	szerint	választja	meg,	vajon	

jót	vagy	rosszat	mondanak-e	róla.	Hogy	ócsárolják-e,	kételkednek-e	benne.	A	viselkedése,	
reakciói	hasonlatosak	némely	félénk	szerénykedők	hisztérikus,	erőszakos	kitöréseihez.	S	ha	
a	nőt	gyalázza,	 sértegeti,	 csak	 sötét	bűntudatának	enged	 szabad	 folyást.	Másokra	 zúdított	
indulata	csak	a	maga	iránt	érzett	harag	szélsőséges	megnyilatkozása.	Végső	soron	az	ilyen	
férfi	 elégedetlen,	 rosszkedvű	és	megkeseredett,	 aki	mindenre	és	mindenkire	dühös.	Ez	az	
általános	hepciáskodás	az	átlagos	argentin	férfiember	legbensőbb	lényege.

A	fentiekből	következőleg	a	tangó	befelé	forduló,	sőt	az	ember	benső	világát	megmutató	
tánc:	 bánatos	gondolat,	 amelyet	 eltáncolnak.	Szöges	 ellentétben	egyéb,	népinek	mondott	
táncokkal,	amelyek	kifelé	fordulnak,	eufórikusak,	örömtelik	vagy	vidáman	erotikusak.	Csak	
egy	 ostoba	 amerikai	 paprikajancsi	 képes	 a	 tangót	 társalgási	 alkalomnak,	 szórakozásnak	
tekinteni.

Ha	 jól	 meggondoljuk,	 a	 tangó	 a	 legelképesztőbb	 valami,	 ami	 a	 néptáncként	 ismert	
táncokban	valaha	is	előadódott.	

Egyesek	erre	viszont	azt	mondják,	a	 tangó	nem	 is	mindig	drámai,	 sőt	–	akár	a	porteñók 
általában	–	humoros	is	lehet.	Ami,	ha	jól	értem,	azt	jelentené,	hogy	nem	idegen	tőle	az	öröm.	Ez	
az	állítás	felettébb	pontatlan,	hiszen	a	tangóban	a	vidámság	szatirikus,	viccessége	az	általános	
argentin	hőzöngés	egyik	megnyilvánulása:	epigrammái	kötözködők,	fölényeskedők:

Hét	közben	csak	robotolsz,	gályázol,	mint	állat,
de	szombat	éjjel	nincs	gazdagabb	vagány	nálad.

A	borús,	elmélázó	léleknek	is	lehet	karikaturisztikus,	ironikus	oldala:

Ha	még	nem	vágod	haza	magad,
ha	nem	vagy	eldobható	kacat,
az	légy,	ami	vagy!
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Egy	nápolyi,	ha	tarantellát	táncol,	többnyire	jókedvében	teszi,	a	porteño,	ha	tangózik,	a	
sorsán	meditál	(mely	harmatos,	hisz	illanó),	s	végzetesen	lekerekített,	gyászos	következte-
tésekre	jut	az	emberi	lét	velejét	illetően.	Míg	a	söröskancsókat	emelgető,	összekapaszkodva	
ringó	tiroliak	nevetve,	kurjongatva	vígadnak;	a	porteño	se	nem	nevet,	se	nem	mulat,	s	ha	a	
szája	sarka	mosolyra	húzódik	is,	e	torz	gesztus	úgy	hasonlít	a	germán	hahotázásra,	mint	egy	
borúlátó	púpos	egy	tornatanárra.

A tangóharmonika (bandoneón)
Vajon	miféle	hívásnak	engedelmeskedve	vándorolt	mégis	egy	jellegzetesen	germán	népi	

hangszer	(a	gombos	harmonika)	olyan	messzire,	hogy	a	Rio	de	la	Plata-i	férfiak	keserveit	
elpanaszolja?	–	teszi	fel	a	melankolikus	kérdést	Ibarguren.

A	XIX.	század	végén	Buenos	Aires	 lakosságát	egyetlen	hatalmas,	magányos	férfiakból	
álló	 sokaság	 alkotta;	 a	 város,	 a	 rögtönzött	műhelyek,	 apró	 kalyibák	 tömkelege	 valamifé-
le	 táborra	emlékeztetett.	Voltak	ott	 rakodómunkások,	kerítők,	ácsok,	hivatásos	verekedők,	
bennszülött	és	külföldről	jött	zenészek,	hentesek	és	matrózok;	kis	boltok	körül	és	bordélyhá-
zakban	zajlott	a	társasági	élet:	folyt	a	bor	és	a	sör,	a	nótázás	és	a	tánc,	szájról	szájra	jártak	a	
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hősködéseket	megörökítő	vagy	gúnyoló	bökversek,	pörgött	a	kocka,	dobálták	a	fagolyókat,	
jelzők	röppentek	fel	valamelyik	ivócimbora	anyját	vagy	nagyanyját	illetően,	s	máris	állt	a	
bál:	ökölharc,	késelés…

A compadre,	vagyis	az	„egykomám”	volt	a	király	ebben	a	fél-	vagy	alvilágban.
Ez	a	züllött	marhapásztor-	és	szicíliai	maffiózó-keverék	a	formálódó	társadalom	irigylett	

archetipusa:	haragtartó	és	tökös,	dicsekvő	és	nődöngető.	Partnere	a	szajha	ebben	a	romlott	
ballettban,	ebben	a	hivalkodó,	kihívó	és	látványos	pas-de-deux-ben.

Valamiféle	hibrid	tánca	ez	egy	hibrid	népességnek:	van	benne	valami	a	habanérából,	amit	a	
tengerészek	hoztak	be,	a	milonga	nevű	népi	tánc	és	ének	műfajából,	s	jó	nagy	adag	az	olasz	mu-
zsikából.	S	mindez	egymásba	spékelve,	keverten,	amint	maguk	a	zenészek	is,	akik	megalkotják:	
kreolok,	mint	Ernesto	Poncio,	gringók,	mint	az	ugyancsak	Ernesto	Zambonini.

Művészek,	akik	nem	is	akartak	művészek	lenni,	s	akik	nem	is	sejtették,	hogy	történelmet	írnak.	
Egyszerű,	alkalmi	zenekarok	álltak	össze,	ha	volt	kéznél	egy	gitár,	egy	hegedű	és	egy	furulya;	de	
nem	volt	baj,	ha	csak	mandolin	vagy	hárfa	akadt,	sőt,	megtette	a	szájharmonika	is.

Mígnem	megjelent	 a	bandoneón,	 a	gombos	 tangóharmonika,	 amely	azután	meghatáro-
zó	bélyeget	nyomott	erre	az	ösztönös,	közösségi	alkotásra.	A	tangó	végül	elérte	azt,	amire	
rendeltetett,	s	amit	Szent	Tamás	úgy	mondott:	„ami	megvolt,	mielőtt	meglett	volna”:	elérte	
önnön	lényegét,	quidditasát.

Megszólalt	a	hangszer,	amely	érzelmes,	de	egyben	drámai	és	szívenütő,	ellentétben	a	bil-
lentyűs	harmonikával,	amely	 látványos	ugyan,	de	a	hangzása	 inkább	felületes,	szentimen-
tális.	Meglett	 a	 hangszer,	 amely	végérvényesen	 elválasztja	 a	 tangót	 a	 giccses-vidám	can-
domberától,	az	uruguayi	karneválok	afrikai	táncától.

A	lebujokból	és	kuplerájokból	a	tangó	a	városközpont	meghódítására	indult.	Szállítói	a	
papagájos	verklisek	voltak;	bájos	ártatlansággal	zengték	világgá	a	durva	vágyakat:

Én	leszek	a	pénzes	vagány,
lesz	is	mindjárt	muffos	macám.

És,	az	ösztönös	kifejezések	legyőzhetetlen	erejével,	végül	az	egész	világot	meghódította.	
Akár	 tetszik,	akár	nem	(általában	nem),	általa	 ismert	meg	bennünket	Európa;	a	 tangó	 lett	
Argentína par excellence	kifejeződése,	amiképpen	Spanyolországé	a	bikaviadal.	És,	tetszik	
vagy	sem,	ebben	a	leegyszerűsítésben	valami	mélységes	igazság	rejtőzik:	a	tangó	valóban	
magában	hordta	 annak	az	országnak	a	 lényegi	 jegyeit,	 amely	országgá	 lassan	alakultunk:	
benne	volt	a	zűrzavar,	az	elvágyódás,	a	bánat,	a	frusztráció,	a	drámaiság,	az	elégedetlenség,	
a	 harag	 és	 a	megoldatlan	 problémák	 egész	 halmaza.	 Legkifinomultabb	 formájában	 olyan	
dalokat	adott,	mint	a	Caminito	(Utacska);	leggroteszkebb	változataiban	meg	olyanokat,	mint	
a Noche de Reyes	 (Karácsonyeste);	 legkeserűbb	 és	 legdrámaibb	 szövegeit	 pedig	 Enrique	
Santos	Discépolónak	köszönhetjük.

Metafizika 
Ebben	az	ellenzékiekkel	teli	országban,	ha	valaki	megcsinál	valamit	(költségvetést,	szim-

fóniát	vagy	minimális	lakásprogramot),	azonmód	milliónyi	kritikusa	akad,	s	szadista	aprólé-
kossággal	menten	ízekre	szedik.

Az	argentin	ember	kisebbségi	komplexusának	(kéjesen	cincálja	szét	azt,	amire	nem	érzi	
képesnek	magát)	egyik	megnyilatkozása	a	vélekedés,	amely	a	metafizikai	hangsúlyú	irodal-
mat	emészthetetlennek	és	értéktelennek	tartja:	kritikusai	azt	mondják,	idegen	a	valóságunk-
tól,	importált	és	hamis	próféták	termése,	ami,	végső	soron,	az	európai	dekadencia	jellemzője.

E	 sajátos	doktrína	 szerint	 a	 „metafizikai	 rossz”	 csak	 egy	párizsi	 vagy	 római	 illetőségű	
egyén	sajátja	lehet.	S	ha	meggondoljuk,	hogy	ez	a	metafizikai	rossz	az	emberi	élet	végességé-
nek	következménye,	arra	a	következtetésre	juthatunk,	hogy	az	ilyen	teoretikusok	úgy	látják,	
az	ember	csak	Európában	halandó.

E	kritikusoknak,	akik	nemcsak,	hogy	nem	ismerik	fel	a	maguk	szűklátókörűségét,	hanem	
ellenkezőleg:	egyenesen	kutatásaik	vezérelvévé	teszik	azt,	el	kell	magyarázni,	hogy	ha	a	me-
tafizikai	rosszat	egy	európai	sorscsapásként	éli	meg,	egy	argentin	kétszeresen	érezheti	annak.	
Be	kell	látniuk:	ha	egy	római	átmenetinek	érzi	a	létét,	egy	itteni	még	sokkal	inkább,	mivel	mi	
ráadásul	úgy	érezhetjük,	átmeneti	létünket	–	az	egyetemes	kataklizma	közepette	–	valamiféle	
menekülttáborban	kell	megélnünk,	 s	még	 az	örökkévalóság	hitébe	 sem	kapaszkodhatunk,	
ami,	odaát,	ezeréves	hagyomány.

Annyira	igaz	mindez,	hogy	még	az	egyszerű	tangószerzők	is	metafizikát	alkotnak,	öntu-
datlanul.

Mert	az	említett	kritikusok	alkalmasint	azt	hiszik,	a	metafizika	kizárólag	a	német	profesz-
szorok	vastag	és	érthetetlen	értekezéseiben	érhető	tetten,	holott	–	amint	Nietzsche	mondja	–,	a	
metafizika	ott	van	az	utcán,	a	hús-vér	kisember	hétköznapi	viszontagságaiban.

Nem	ez	a	megfelelő	hely	annak	megvizsgálására,	hogy	a	metafizikai	aggodalom	meny-
nyiben	s	milyen	mértékben	része	legjava	irodalmunknak.	Itt	csak	jelezni	szeretnénk,	hogy	a	
tangóban,	az	argentin	irodalom	eme	nyomorúságos	külvárosában	is	jelen	van.

Buenos	Aires	lakosságának	erőltetett	és	tömeges	növekedése,	a	jobb	sorsot	remélő,	de	biza-
kodásukban	csaknem	kivétel	nélkül	csalódó	emberek	millióinak	beözönlése,	a	távoli	haza	utáni	
sóvárgás,	az	őslakosok	óhatatlan	gyűlölete	a	betelepülők	ellen,	a	bizonytalanság	és	sérülékeny-
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ség	érzete	abban	a	világban,	amely	szédítő	sebességgel	változott,	a	lét	rendíthetetlen	értelmé-
nek	hiábavaló	keresése,	a	megkérdőjelezhetetlen	hierarchiák	hiánya	mind-mind	kifejeződik	a	
tangószövegek	metafizikájában.	Egyikük	melankolikusan	így	kesereg:

Egyetlen	markolással	tépte	fel
aszfaltostul	az	utcám,	a	kerületem…

Az	új	Argentína	vezetői	diktálta	irgalmatlan	fejlődés	nyomán	kő	kövön	nem	maradt.	De	
nem	is	jól	mondom:	nem	kő,	inkább	tégla	nem	maradt	téglán,	hiszen	a	tégla	sokkal	omlata-
gabb,	aminél	fogva	egyszersmind	filozófiailag	aggodalmat	keltőbb.

Semmi	sem	mutat	állandóságot	a	kísértetvárosban.
És	a	névtelen	költő	a	 régi	kávéház,	a	Café de los Angelitos	eltűntén	érzett	 fájdalmát	 is	

megénekli:
 

Milyen	álmokhoz	repültek	el?...
Most	melyik	csillagon	lehetnek?
A	tegnap	még	élő	hangok
a	zsivaj,	a	halk	harangok
hová	mentek?
Vissza	hová,	mikor	jöhetnek?

A porteño	bármelyik	európainál	erősebben	érzi	az	Idő	múlását	és	azt,	hogy	vele	száll	el	
minden	reménye.	Végül	pedig	marad	az	elkerülhetetlen	vereség,	halál.	S	a	márványasztalkára	 
könyökölve,	 az	 egyre	másra	ürülő	poharak	mámorában	és	 a	 fekete	dohány	 füstjében	me- 
rengőn,	barátságosan	kérdezi:

Emlékszel	még,	jó	cimborám,	a	régi	szép	időkre?

Vagy	cinikus	keserűséggel	bölcselkedik:

Elszáll	az	élet,	soha	vissza	nem	tér.
Élvezd	ki	hát,	és	állj	odább	hamar,
ne	bánd,	ha	fáj,	ne	bánd,	ha	mar.

Horatius	méltó	tanítványaként	öregnek,	vénségesnek	és	aszottnak	látja	az	asszonyt,	akit	
valaha	szeretett.	Legjobb	tangóinak	egzisztencialista	szövegében	így	szól:

Ha	rádöbbensz,	hogy	orrod	előtt
próbálják	a	ruhát,
amit	éppen	levetsz…,
emlékezz,	hogy	én,	ütődött,
hogy	ugattam	a	kíntól,
tudván,	már	nem	szeretsz!

A	tangóbeli	férfi	sebzett	lény,	aki	az	idő	múlásán	mereng;	azon	tépelődik,	ami	az	út	végén	
vár	ránk:	azon,	hogy	nincs	mese,	meghalunk.	Egy	szinte	ismeretlen	szerző	borongós	kedvé-
ben	ezt	mormolja:

Ma	éjszaka	mindörökre
véget	értek	a	kalandok.
Titokzatos	hangok	szólnak,
csapdában	vergődik	szivem…

S	a	dal	végén	a	magányos	porteño	hamisítatlan	arroganciájával	jelenti	ki:

Ha	meghalok,	magam	leszek,
istentelen,	feloldozatlan,
kínjaimra	felfeszítve,
mint	akit	gyűlölet	ölel.

Csuday Csaba fordítása


