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Bevezetés

I a flam en co? Spanyol népművészet, vágnák rá sokan. Pedig 
nem spanyol. Cigány. És nem népművészet. Hogy akkor mi? 
Többek között erre a kérdésre fogok válaszolni a következők

ben. Sok téves hitet, rossz elképzelést, hibás elgondolást szeretnék írá
somban lerombolni. Szeretném ezt a csodálatos és szörnyűséges, egyesek 
szerint gyönyörű, mások szerint elviselhetetlen, de mindenképp egyedi 
művészeti ágat bemutatni. A valódi flamencót, és nem azt, amit ma az 
emberek nagy része annak hisz.

Bár tanulmányom témája a flamenco tánc, beszélnem kell a flamenco 
más formáiról is, leginkább az énekről. Sőt beszélnem kell Andalúziáról, 
a cigányokról, földrajzról, éghajlatról. E nélkül ugyanis érthetetlen az az 
egyedi atmoszféra, ami Európa ezen szegletében uralkodik. Nem érthe
tő a nép lelkülete, amely ezt a páratlan művészetet létrehozta.

A rengeteg kísérlet a flamenco szó származásának magyarázatára gyak
ran inkább bizarr, erőltetett eredményeket szült, mint zseniális megoldá
sokat. Ricardo Molina készített egy listát azokról a szavakról, amelyekből 
feltételezések szerint eredhet.1 Ezek nagy része az arab nyelvből szárma
zik: felag-mengu (vándorló földműves), felaicum vagyfelahem ikum (földmű
ves) és felagenkum vagy flahencou (mór dalok az Alpujarra régióból).

Ezeknél az erőltetett próbálkozásoknál azonban egy elengedhetetle
nül fontos tényt teljesen figyelmen kívül hagynak: a flamenco szó, amely
nek eredetileg flamand volt a jelentése, csak a 18. század végén kapcso
lódott a cigányokhoz, és vette fel a „spanyol cigány” jelentést. Ez a tény a 
szó arab eredetét, 350 évvel az arabok teljes kiűzése, Granada visszafog
lalása után eléggé valószínűtlenné teszi. A váltás kétségtelenül a 18. szá-

I Molina, 1971. 19.
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zadi argóban következett be, amelyben a flamenco melléknévi formájá
ban a „kirívó”, „hencegő’1 jelentéssel bírt, kissé negatív jelentéstartalom
mal. Ez valószínűleg V. Károly német-római császár korából ered, aki
nek flamand katonái oly gőgösen, fennhéjázóan viselkedtek, bog)' ne
vük melléknévvé vált. Mikor ezt a kifejezést a cigányokra kezdték alkal
mazni, negatív jelentése teljesen eltűnt, olyannyira, hogy amikor III. 
Károly spanyol király 1782-ben véget vetett a romák évszázadok óta tar
tó üldözésének, a flamenco szó használatát javasolta a nagyon népsze
rűtlen „gitano” (cigány) helyett. (A flamenco szónak ez a jelentése máig 
él egy olyan magatartásformát tükrözve, amelyet nehéz lefordítani: 
büszke, önbizalommal teli, stílusos. A szokottnál is bátrabb bikaviado
rokra is alkalmazzák néha ezt a kifejezést.)

Ezen az úton haladva tovább a „musica flamenca” egyszerűen cigány ze
nét jelentett -  dacot váltva ki azokból, akik nem fogadják el a flamenco 
cigány eredetét. Csak 1782, a cigányok üldözésének befejezése után kez
dett el a flamenco addigi határait átlépve elterjedni. Eddig ugyanis a ro
mák csak családi körben művelték, kívülállók számára megismerhetetlen 
volt. Az 1860-as évekig a cigányok voltak egyedüli előadói, csak ekkor 
kezdték a „payók”, a nem cigányok fokozatosan megtanulni tőlük.

Ma a flamenco zenei meghatározása messze nem olyan egyszerű, mint 
kétszáz évvel ezelőtt volt. Majdnem mindenki, aki a flamencóról ír, kita
lál egy új, teljesen egyéni definíciót ennek a zenei stílusnak a meghatá
rozására, hasonlóan azokhoz a kifacsart magyarázatokhoz, amelyeket a 
szó eredetének vizsgálatakor említettünk.

A „cante jondo” (mély, mélyen átérzett ének) a legtisztább, eredetileg 
tragikus forma, amelyet gyakran ellentétbe állítanak a felületesebb2 vagy 
a túl tudományos, elméleti formákkal. J. Carlos de la Luna tovább oszt
ja cante grandére és cante chicóra. Ezek az osztályozások azonban mind 
nagyon szubjektivek és sok gyakorlati hasznuk sincs -  ezzel megdöntik 
egy definícióval szemben állított két legfontosabb követelményt. Moíina 
ellenben a flamenco különböző formáinak történelmi fejlődését veszi 
alapul,3 így neki sikerült talán a legjobb módszert kitalálnia a canték 
(dal) és bailék (tánc) rendszerezésére, amit ma flamencónak hívunk.

2 Climent, 1964. 158.
3 Mouna, 1971. 21. skk.
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Az énekkel kezdve (ugyanis a tánc történetileg kevésbé játszott fontos 
szerepet), a flamencót gitano-andaluz flamencónak nevezi, és két fő cso
portot határoz meg:

Cante gitano: azok a zenei formák, amelyek a 15. században itt le
telepedett cigányoktól erednek.
Cante andaluz (agitanado): viszonylag későn, a 19. században a ci
gányzenébe beivódnak az Andalúziában élő népek zenéi. Ezek 
hangvétele jellemzi a cante andaluzt.

A toná, soleá, siugiriya, tangó és bukna az első csoportba tartozik, míg a 
fandango és a különböző dalocskák (cantinas), például az allegría meg
számlálhatatlan változatai a másodikba. Molma egy harmadik csoportot 
is azonosít, amelyet cantes folklóricos aflamencados névvel illet. Ezek olyan 
népdalok és táncok Andalúziából, Spanyolország más területeiről és Dél- 
Amerikából, amelyekre a flamenco nem volt olyan nagy hatással, így 
nem lehet őket a cantes gitano-andaluz közé sorolni. Ilyen a sevillanas, a 
farruca, a garrotin és a rumba Kubából. Azok a dalok és táncok, amelyek a 
Sacromontéről erednek, és amelyeket már rég felváltott egy felületessé, 
üzletiesssé vált pseudo-flamenco, egy speciális kategóriába esnek. Ez a ci
gány népzene különös variánsa, amelyre erősen hatott az arab kultúra, 
legközelebb talán a tangos-gilanoshoz áll, gyakran kíséri kórus és egyfajta 
lassú tánc. Ez sem sorolható a flamenco válfajai közé.

A cigányoknak elképzelhetetlenül fontos szerepük volt a flamenco ki
alakulásában: ők voltak a kovácsok, akik az andalúz népzenéből kikala
pálták a flamencót -  egy egyedi ötvözetet, amely sem Spanyolország más 
részein, sem a római kultúra más területein fel nem lelhető. A makacs
ság, amivel az a nézet tartja magát (főleg Spanyolországban), miszerint a 
cigányok „csak közvetítői”, nem létrehozói voltak ennek a művészetnek, 
tükrözi azt a keverékét a csodálatnak és irigységnek, félelemnek és meg
vetésnek, amit ezen az emberek felé tanúsít a fehér világ.

A témából kifolyólag sok spanyol szót kellett használnom. Amit lehe
tett, magyar változatban is közöltem. Amelyeket magyarra fordítani nem 
lehet, azok jelentős részét a szövegben próbáltam megmagyarázni. Mivel 
magyar nyelvű szakirodalom a témában nem létezik, az idézeteket ide
gen nyelvekből fordítottam.

Szerepel a dolgozatban számos dalszöveg. Szerzőjük ismeretlen, ezért 
forrást itt nem tüntettem fel. Amennyiben a spanyol eredetiből fordítot
tam, a szövegeket mind spanyol, mind magyar nyelven közlöm. Azok-
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bán az esetekben, amikor a fordítás angolból készük, csak az én fordí
tásom szerepel. Ahol szükséges volt, a dalok után zárójelben feltüntet
tem a fajtájukat.

Andalúzia történelme

Több ezer éven át európai, közel-keleti és észak-afrikai népek tucatjai 
vándoroltak Nyugat-Európának abba a délnyugati csücskébe, amelyet 
ma Spanyolországnak hívunk. Az ókorban kelták, föníciaiak, görögök, 
karthágóiak, rómaiak, vandálok, vizigótok és mórok telepedtek le ezen a 
területen, folyton keveredve az Ibériai-félsziget őslakosaival és egymás
sal. Egymás után szivárogtak be a félszigetre, amelyet akkoriban Andalú
ziának is hívtak a mórok, annak ellenére, hogy a vandálokat Kr. sz. 429- 
ben a vizigótok Észak-Afrikába szorították vissza. A 7. század elején a vi
zigótok a mai Algéria és Marokkó területéről arabokat hívtak segítségül 
Roderick király ellen. Az araboknak valószínűleg tetszett az éghajlat, 
ugyanis egészen a mai Dél-Franciaország területéig benépesítették a fél
szigetet. Csak az északi részeken maradt egy-két kisebb keresztény ki
rályság: Kasztília, Aragónia, Navarra és Portugália. Ezek az országok 
lesznek azok, amelyek a reconquista folyamán majd évszázados erőfeszí
téssel kiűzik az arabokat Európából.

Miközben Kasztília és Aragónia katonái az utolsó arab erődítmény, 
Granada kapuit ostromolták, Kolumbusz Kristóf türelmetlenül várako
zott a partoknál a királynő engedélyére, hogy útnak indulhasson Indiá
ba. Röviddel később megkezdődött az Újvilág meghódítása, ami -  min
den szörnyűségével együtt -  elvetette a latin-amerikai kultúra magjait.

Andalúzia már ekkor egy népeket és kultúrákat egybeolvasztó kohó 
volt. A városokra különösen nagy befolyással voltak a görögök, föníciai
ak, vizigótok és a mórok. Még a mórok érkezése előtt Izidor, sevillai püs
pök megalkotta enciklopédiáját, Rekkeswind pedig létrehozta a Lex 
Visigothorumot, amivel megteremtették az alapjait annak, amit ma spa
nyol nemzetnek hívunk. A mór kalifátusok és királyságok idején 
Gordoba egy majdnem egymillió lakosú várossá fejlődött. Az Alhambra 
és Alcazar épületei máig tanúsítják Sevilla, Cadiz és Granada virágzását 
a mór időkben.

Andalúzia történelme a valóságban nem csupa költészet. Az új uralko
dók nemcsak zenét és irodalmat hoztak, hanem felfordulást, új törvénye
ket és új szokásokat is. A katolikus királyok uralkodása kiváltképp ka
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tasztrofális hatással járt. A zsidókkal, mórokkal szemben képviselt irány
vonal a kötelező térítésekkel, üldözéssel, kiutasítással és morális despó- 
tizmussal a félelem és bizonytalanság légkörét szülte az egész provin
ciában.4

Andalúzia gazdasága is szenvedett. A mezőgazdaság és általában a 
gazdaság, amelyet az arabok és zsidók irányítottak, virágzott, ez a csodá
latos kulturális élet alapja volt. Ezt tették tönkre pillanatok alatt a tanu
latlan keresztény conquistadorok. A tömegek elszegényedtek, amikor a 
földeket a felsőbb osztályok sajátították ki: a nagybirtokrendszer, amely
től Dél-Spanyolország máig szenved, a parasztokat napszámosokká s ü l
lyesztette, minden hivatalos jogállás nélkül. A 18-19. században az 
andalúz népesség 4—7%-a birtokolt földet, 70%-uk teljes nyomorban élt. 
A vidéket éhínség tizedelte, ami ellen a nincstelenek nem tudtak mit ten
ni. Díaz dél Morál História, de las agitadones campesinas andaluzas című mű
vében elemzi egy-két andalúz falu helyzetét a 19. század közepén: az éh
ségtől naponta haltak meg emberek, a nők eladták hajukat, hogy enni 
tudjanak adni gyermekeiknek.5 Ezek között a körülmények között élt az 
a körülbelül 40.000 cigány is, akik főleg Jerez de la Frontéra szőlőtermő 
vidékein kerestek megélhetést.6

Mindazonáltal az Andalúziában élő cigányoknak még mindig jobb 
volt a helyzetük, mint bármely más provinciában. A durva, elnyomó tör
vényeket kevésbé szigorúan tartatták be, és a nemesség támogatása is to
vább tartott valamivel. Gyakran nemes volt egyes cigányok keresztapja, 
ez a magyarázat bizonyos szokatlan nevek létezésére a romák között, pél
dául Vargas, Heredia vagy Reyes.

A cigányok és az alsóbb osztályba tartozó andalúziaiak, mivel szociá
lis körülményeik és életvitelük hasonló volt, egymás mellett békében, 
harmóniában éltek. Ezzel szemben a tehetősebb felső osztályok leeresz
kedtek a lealacsonyított romákhoz, ahogy ez Európa más területein is 
előfordult. Ráadásul Andalúziában a merev feudális társadalom is soká
ig fennmaradt, így nem tudott kialakulni a középosztály, amelynek tag
jai fenyegetésnek tekintették volna a romák jelenlétét, és ezért sürget
ték volna az ellenük való fellépést. A 16. századtól a cigányok elkezdtek 
letelepedni, Sevillában, Jerezben, Cádizban és Granadában pedig

4 Schreiner, 2000. 12.
5 Díaz dél Morál, é. n. 63-64.
6 Ma a helyzet hasonló. Andalúzia szálka a madridi kormányzat szemében. A munkanél

küliség magas, csak a hetvenes években 1 millió ember költözött el innen. Bár az ide
genforgalom egyre nagyobb, jelentős jövedelmet nem hoz.
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cigánynegyedek jöttek létre -  nem felsőbb utasításra, hanem saját ma
guk alakították ki ezeket.

A letelepedés III. Károly 1782-es rendelete után, amely biztosította a 
cigányoknak az emberhez méltó életet, egész Spanyolországban mintává 
vált. Ez lassan eloszlatta az „öröklött cigány nomádságról” alkotott el
képzeléseket. Amikor a cigányoknak lehetőségük volt a választásra ván
dorlás és letelepedés között, mindig a kedvezőbb lehetőséget választot
ták gazdasági és szociális szempontból egyaránt. Ez azt is jelenthette, 
hogy sátrak vagy karavánok helyett hosszú ideig házakban laktak. Általá
ban azért utaztak, mert próbálták elkerülni a diszkriminációt, és mert a 
kereskedő életmódhoz a vándorlás hozzátartozott. Ha ez mégsem volt 
elég kifizetődő, akkor lehetőség szerint letelepedtek, és más munka után 
néztek. Mindent Összevetve ez történt Spanyolországban, amikor hatá
lyon kívül helyezték azokat a törvényeket, amelyek tiltották a cigányok
nak bizonyos munkák végzését, és amelyek korlátozták az egy városban 
letelepült cigányok számát.

Szenvedés és életkedv

Aligha van Európának még egy szöglete, amelynek olyan változatos tör
ténelme van, mint Andalúziának -  amelyen keresztül ilyen sok népcso
port vonult át, ahol ennyi nemzet telepedett le. Különböző kultúrák mély 
hatása és a gyakran változó hatalom, amivel együtt jár a domináns kul
túra gyakori változása is, mind rajta hagyták nyomukat ezen a tartomá
nyon. A gazdag zenei és irodalmi hagyomány elválaszthatatlan a min
dent átható, tragikus-anarchikus világnézettől. Ez nagy szerepet játszott 
a flamenco kialakulásában.7

Az összes zenei hatás közül, amelyek az andalúz népzene kialakulását 
elősegítették, csak azokat említem, amelyek történelmileg igazolhatóak 
az 5-15. század között:

•  A régi indiai zeneírási rendszer, amely Spanyolországba Per
zsián keresztül, az énekes és költő Zyriab közvetítésével jutott. 
II. Abderrahman uralkodása alatt énekiskolákat alapított An
dalúziában.

7 Schreiner, 2000. 39.
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•  Mór énekek és táncok, amelyek közvetlen hatása a 17. századig 
érezhető volt, főleg Andalúziában.

•  Zsidó zsinagógákban énekelt dalok a 9-15. századig.
•  Arab dalok, amelyek közül a legfontosabbak a jarchyas és a zam- 

ras (v. zambras) voltak.

A különböző kulturális befolyások itt termékeny talajra hulltak, ugyan
is az andalúz lakosság mindig szenvedélyesen elkötelezett volt a zene és 
tánc iránt -  még Juvenal is ír arról, mennyire elszédítették Cádizban a 
táncosnők.8 Az andalúzoknak, úgy tűnik, különleges tehetségük van a 
költészet terén is. Mindmáig csodálatos az a könnyedség, ahogy spontán 
költői metaforákat faragnak, vagy ahogyan versben kifejezik érzelmei
ket, annak ellenére, hogy iskolázottságuk általában nem túl magas.

Andalúzia mindig a szélsőségek földje volt. Északról a Sierra Moréna 
lejtői alkotják természetes határát, keletre a Sierra Nevada hósipkás csú
csai magasodnak, mögöttük a Sierra de Gádor pusztája terül el. Dél felé 
a Costa dél Sóira és a Costa de Luzra, a Földközi-tenger és az Atlanti
óceán partjaira nyílik kilátás. Tölgyerdők, szőlő és olajfa ültetvények ha
tárolják a száraz Sierrákat.

Nincs kétség: a „pena andaluza”-nak, a szenvedéssel való szembefor
dulásnak, a magyarra talán „csakazértisnek” fordítható hozzáállásnak 
köszönhető, hogy az itteniek messze földön híresek kitartásukról, a 
„poder andaluz”-ról. Ez érezhető, ha látjuk a szegénységet, ami a mér
hetetlen gazdagság tőszomszédságában létezik, látván a gyönyörű palo
ták mellett épült silány viskókat, a mindenütt virágba borult kertek mel
lett a turistáknak készített pihenők aszfaltrengetegét.

Ezek az ellentétek azonban nem emelik Andalúziát Európa egyik kü
lönleges, egyedi területévé. Történelme megfosztja bármi ehhez hason
ló romantikus ábrándtól. Mint Európa más tájain, itt is agresszió és val
lási nézeteltérések vezettek az inkvizícióhoz és a deportálásokhoz: mó
rok, cigányok és zsidók irtásához.

Ennek ellenére -  vagy éppen ezért -  kialakult egy olyan elnyomhatat
lan, kiirthatatlan életkedv, amely párját ritkítja a világon: az „alegria 
Andaluza”. A zarándoklatokat, vallási ünnepeket is olyan életvidám, han
gos összejövetelekkel ünnepük meg, ami Európa bármely más táján szo
katlan. A keresztény naptár a nemzeti naptáruk, amelyet az egyház na
gyon korán összhangba hozott az itt élő népek ünnepeivel, így vigalom

8 Schreiner, 2000. 40.
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nak, fesztiválnak se szeri, se száma, és ezeket mind becsülettel meg is 
tartják. Vízkeresztkor kezdődik a karnevál, jelmezbálokat, vanquillákat 
tartanak Szent Istvánkor és tavasszal, nyár elején is egymást érik a helyi 
vígasságok {májusfa állítása, a víz ünnepe, búzaszentelő...). Ősszel szüre
ti fesztiválok szerte a vidéken és Huelvában, augusztus végén tartják meg 
a Columbianát, a Kolumbusz tiszteletére tartott ünnepet. Természetesen 
a zene elengedhetetlen része ezeknek az ünnepségeknek, és Andalúzia 
ezen a téren is hihetetlen változatosságot mutat.

Innen ered a fandango, amelynek pontos eredetét még mindig homály 
fedi. Egyesek a carlagenerával, a moriscával, a granainával, a minerával, a 
murcianával, a rondenával és a tartantával együtt a mórok kultúrájából ere
deztetik. Vannak, akiknek más a véleményük. A 18. század elején Ame
rikában Santo Domingótól Argentínáig megjelent a fandangónak neve
zett tánc. Az ott élő feketék, indiánok és meszticek megtanulták, és saját 
mozgáskincsüket beleillesztve átalakították ezt a táncot. Egyesek szerint 
a fandango innen került vissza az öreg kontinensre.

A malaguenas az andalúziai fandangók csoportjába tartozik. A késői 
középkorban vándorénekesek, trubadúrok útján került ez a spanyol 
románco Andalúziába. Mór femihatóság alatt a Zéjei dal alakult ki, ame
lyet az arab Zyriab, a „fekete fülemüle” után neveztek el, aki ezeket a da
lokat Cordobába hozta.

A seghuiditta egy 3/4-es ütemű dal, Kasztíliából került erre a vidékre, 
ahol azután sevillanas lett belőle. A bolero a sevülanasnak és a spanyol con- 
tradanzának a keveréke. A jota szintén Kasztíliából származik.

Azoknak a táncoknak az eredete, amelyek a 16-17. század fordulóján 
jelentek meg a félsziget déli csücskében, homályos. A sarabanda, zarem- 
beque, chacona, gayumba, zambapalo, paracumbe és a guineo valószínűleg 
észak-afrikai arab és fekete népek táncainak hatására alakult ki.

Az amerikai kontinens felfedezése és az ezzel járó rabszolga
kereskedelem megindulása előtt sem volt ismeretlen dolog az Ibériai-fél
szigeten a rabszolgatartás. Ez a tény ad alapot azoknak a találgatásoknak, 
amelyek szerint a mór, kelta és vizigót zenét és táncot nagyban befolyá
solták itt élő afrikaiak, és ez a kulturális massza került később Latin-Ame
rikába. Ott dalaikat és táncaikat tovább formálták az ottani őslakosok és 
a néger rabszolgák. Ez a mozgáskincs szivárgott vissza Andalúziába uta
zók közvetítésével. írók, mint Lope de Vega vagy Cervantes importnak 
titulálták ezeket az „Indiákról”. Bárhonnan is erednek, mára ezen tán
cok nagy része tovább fejlődött, és más formákba olvadt bele, elkülöníte
ni sem lehet őket egymástól. Mégis a fent említett fejlődéselméletre le-
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hét példa, hogy amikor a 19. és a 20. század folyamán a latin-amerikai 
táncok (bolero, müonga, columbiana, rumba, guajira) beszivárogtak Európá
ba, Andalúziában fogadták el azokat a legkönnyebben.

Általában az andalúziai táncok legfőbb ismertetőjele a zapateado, a sa
rokkal való koppantás és a jaleo, a bátorító, hangos táncba hívás. Mind
ettől függetlenül azonban, ha valakinek Andalúziát szeretnénk az eszébe 
juttatni, elég, ha egy szót mondunk: flamenco.

Cigányok

Egy flamenco művész mondta: ahhoz, hogy valaki megértse a flamencőt, 
azonosulni tudjon vele, két dolgot kell ismernie: a cigányok történelmét 
és az emberi érzéseket. A második témát nem kell magyarázni, az első
ből adok most egy kis ízelítőt.

A 18. század elején a nyelvészeti kutatások egyre nagyobb bizonyos
sággal állították, hogy a romák földrajzilag Indiából származnak. Nagy 
részük valószínűleg az északnyugat-indiai Punjab területén élt, ahonnan 
Kr. u. 800-900 körül indultak el. Mivel az indiai szavak használatának 
mértéke a cigány nyelv számos változatában erősen eltér, az is elképzel
hető, hogy őseik több provinciából származnak, és többféle nyelvet be-
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székek. Mindmáig nagyon nehéz meghatározni azt a konkrét területet, 
ahonnan a cigányok kivándoroltak.

Ugyanebbe a problémába ütközünk, amikor arra a kérdésre keressük a 
választ, hogy vajon minden cigány egy kasztba tartozott-e, és ha igen, me
lyik volt az. Egyesek szerint az érinthetetlenek kasztjába tartoztak, mások 
a rajputs kasztra gyanakodnak, amely a harcosok kasztjában található.

Az első hipotézist a kivételes hasonlóság támasztja alá a cigányok ál
tal végzett munkák és a Mann Könyvében leírt tisztátalan munkák kö
zött, amelyet csak az alsóbb kasztba tartozók végezhettek, nevezetesen 
áilatkereskedés, tenyérjóslás, tánc és zene, állatidomítás és fémmeg
munkálás,

A második elmélet alapja az a széles körben ismert tény, hogy a cigá
nyok magukat „arisztokratáknak” tartották, Európába érve ugyanis gyak
ran nemesi címekkel mutatták be magukat, továbbá figyelemreméltó az 
a pártfogás, amit az európai nemesség részéről élveztek.9

Mai szociális körülményeikből és a ma általuk végzett munkákból kö
vetkeztetni arra, hogyan éltek évszázadokkal ezelőtt Indiában -  elég 
gyenge alapot ad a találgatásoknak. Túl sok kérdés marad megválaszo
latlan. Miért hagyták el Indiát? Nomádként éltek ott? A kereskedést, 
amely ma egyik fő foglalkozásuk, már akkor is űzték, vagy csak vándor
lásaik közben a szükség vitte őket rá? Mindenesetre a különböző áruk 
adás-vételével máig foglalkoznak, és egyre szélesedik a náluk megtalál
ható cikkek köre. A cigányok bizonyos „törzseinek” neve is utal arra, mi
vel kereskedtek, mit dolgoztak, utal arra, ami megkülönböztette őket 
más törzsektől: Kalderára (rézműves), Ursari (medveszelídítő), Lovara 
(lókupec) stb., ez viszont aligha bizonyítja, hogy a cigányok régen a pá
riák (a legalsó kaszt) tagjai lettek volna. Azt is nehéz pontosan meghatá
rozni, mikor kezdődött ez a specializálódás.

Az a tény, hogy gyakran hangoztatják nemesi származásukat, sem bi
zonyítja, hogy netán az arisztokrácia tagjai lettek volna. Lehet, hogy ez 
csak egy túlélési technika volt: így próbálták a nemesség bizalmát és tá
mogatását elnyerni. Ez a támogatás mindenesetre rövid életű volt. A jö
vőbeni konfliktusok alapjai már ekkor megvoltak.

Amíg Ázsián és a Közel-Keleten át utaztak, hasonló életmódot folytat
hattak, mint az ott élő népek, így el tudtak kerülni minden komolyabb 
összetűzést -  legalábbis nem maradtak ilyenekről feljegyzések. Európá
ban azonban ez a békés kapcsolat megváltozott. Kezdetben az európaiak

9 Schreiner, 2000. 37.
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csodálták és szánták ezeket a zarándokokat vagy nemesembereket, amíg 
az uralkodók hasznot tudtak belőlük hajtani, mint fegyverkészítők vagy 
katonák. Amint nem volt már szükség szolgálataikra, ez a kapcsolat na
gyon gyorsan megromlott.

Ekkortól kezdve a romákra legjobb esetben mint a helyi munkások és 
céhek konkurenseire, legrosszabb esetben viszont mint szabad csőcselék
re tekintettek, akik nem végeznek semmiféle komoly munkát, és akikre 
különös szokásaik, tevékenységeik (tenyérjóslás, jövendőmondás, állat- 
szelidítés, gyógyítás stb.) miatt gyakran a boszorkányság vádját is rásütöt
ték. Ráadásul más társadalmi csoportokkal együtt, akiket háború, éhség 
vagy a járványok tettek tönkre, kénytelenek voltak lopni a túlélés érde
kében. Rontott a helyzeten, hogy szökött rabok, kiugrott szerzetesek, 
apácák sokszor cigánynak adták ki magukat (néha tényleg csatlakoztak is 
csoportjaikhoz), ami nem segített abban, hogy megszerettessék magukat 
a köznéppel. Üldöztetés, kiutasítás, erőszakos beolvasztás voltak a „ci
gánypolitika” elemei, és ezek egész Európában jellemzőek voltak. Spa
nyolország sem volt kivétel.

Úgy tűnik, a Spanyolországban letelepült romák nagy része a déli te
rületekre húzódott. Andalúzia túlnyomórészt keleti kultúrája és az itt élő 
emberek nagyobb toleranciája tette könnyebbé a beilleszkedést, szemben 
más tartományokkal. Még nem tisztázott, hogy az Ibériai-félszigetre csak 
észak felől érkeztek (Barcelonában első megjelenésükről 1447-ben ír
nak), vagy délről is, a Gibraltári-szoroson keresztül. Ha hosszú vándorlá
saik történetét nézzük -  gyakran megszakítva akár hosszabb ideig tartó 
letelepedéssel is, például a Közel-Keleten -  rejtély marad, miért éppen 
Észak-Afrika területeit kerülték volna el. Lehet, hogy ottani vándorlása
ikról egyszerűen nem maradtak feljegyzések, ugyanis nehéz lehetett 
őket, akár életmód, akár megjelenésük alapján, megkülönböztetni a kör
nyező bennszülött nomád törzsektől.

Spanyolország északi és déli részén élő cigányok mindmáig két cso
portot alkotnak. Ráadásul Észak-Spanyolországban él egy kevés 
Kalderára, akiket a cigányok Húngarosóknak. hívnak, és egy teljesen kü
lönálló csoportot alkotnak. Különös, hogy ezek a törzsek nem rivalizál
nak, elismerik egymást cigánynak, de a különböző csoportokba tartozók 
nem házasodnak egymással. Ezek a tények vezették a kutatókat arra a 
gondolatra, hogy ezek a csoportok egymástól függetlenül fejlődtek és ke
rültek erre a területre.10

10 Schreiner, 2000. 39.

31



Az andalúziai romák helyzete nem különbözik attól, amilyen a többi 
roma helyzete szerte Európában. Először elfogadták őket, majd kiközö
sítették, üldözték, végül állatokként vadásztak rájuk. A 16. században 
gettókba (gitanerías) zárták őket, ahol saját nomád életmódjuk elfeledé- 
sére kényszerítették őket. (Gályarabság vagy más, hasonlóan rémisztő 
büntetés várt azokra, akik elhagyták a gettó területét.) Alig száz évvel ké
sőbb a gettókat megszűntették, és a cigányok kötelessége az volt, hogy 
úgy éljenek, mint a társadalom többi tagja, kulturális hagyományaikat 
feladva. Ok azonban nem váltak földművesekké, és nem engedték csa
ládjaiknak, hogy szétszóródjanak, hanem inkább a törvényen kívüli éle
tet választották, mint csavargók, így évszázadokon át egy sors jutott ne
kik két másik, üldözött népcsoporttal: a zsidókkal és a mórokkal, akiktől 
a reconquista óta szintén megtagadták hagyományaik ápolásának lehe
tőségét.

Rüdiger Vossen felmérése szerint 250 ezer és 700 ezer közé tehető a 
Spanyolországban élő romák száma. Gitanos Béticos, Gitanos Catalanes, 
Gitanos Castellanos, Gitanos Extremenos, Cafeteles és Hungaros. A  gitanos béti
cos kifejezés az andalúz cigányokra utal, akik már több generáció óta 
nem élnek nomád körülmények között. Az andalúziai romák calénak (fe
kete ember) tartják magukat, és tudatosan távolságot tartanak a többi ci
gánnyal szemben (ilyenek például a Htmgarosok).

Az andalúz romák tiszta, könnyen átlátható családi kapcsolataikkal és 
származásukkal, saját szociális rend szerint, szorosan összetartó családok
ban élnek. Bár andalúziainak tartják magukat, soha nem hangoztatják 
ezt nyíltan se dalaikban, se hazafias cselekedetek útján. Ricardo Molina, 
a flamenco egyik vitathatatlan szaktekintélye, rámutat, hogy azokban a 
dalszövegekben, amelyek közvetlen életkörülniényeikről szólnak, kimu
tatható bizonyos lojalitás Andalúzia iránt.11

Gyönyörű Andalúziámban
Huelva a legjobb hely
mily gyönyörűek asszonyai
milyen vonzó az öböl
és milyen csodálatos fandangói vannak.
(fandango)

11 Molina, 1977. 57.
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A föld és a természet szeretete mélyen gyökerezik a cigány lélekben, 
ami sokkal fontosabb különbség a fehérekkel szemben, mint bőrük szí
ne. A fehérektől tudatosan is megkülönböztetik magukat. Donn E. 
Pohren klasszikus munkájában, az El Arte Flamenco bán megkérdez erről 
egy öreg romát, és ezt a választ kapja: „ Szerencsétlen payók nem értik meg, 
hogy mi vagyunk Isten utolsó gyermekei és hogy ők rabszolgák egy olyan rendszer
ben, ami az életüket a jelentéktelenségig süllyeszti... Mi szimbolizálunk mindent, 
amiben ők hiányt szenvednek: a tisztességet, az egyéniséget és a szabadságol. ”12

Bár spanyol ruhát viselek 
Cigánynak születtem.
Szeretek cigány lenni
és nem vágyok spanyollá válni.
(tonás)

A fehérek (payos) viszont általában nem bíznak a cigányokban, műve
letlen, erkölcsök nélkül élő embereknek tartják őket.

Ma már az andalúz cigányok közül is csak maroknyian élnek a termé
szetben, követve a tradíciókat. Nagy részük alkalmazkodott a fehér spa
nyolok életmódjához. A tanyasi jellegű földművelés keveset hoz, ráadá
sul a cigányok nem szeretnek nagy távolságokban élni egymástól, így a 
városok peremére, a külvárosokba költöztek. Ez tette lehetővé, hogy 
megélhetésükért a tabernakbán (kocsma, kisvendéglő) dolgozzanak. Ci
gány kolóniákat találunk egész Dél-Andalúziában a nagyobb városok kö
rül. A 19. században Sevilla mellett Trianában volt a legnépesebb gita- 
nería, aminek fontos szerepe volt a flamenco fejlődésében. A romák nagy 
része a mai napig a társadalom hátrányos helyzetben élő tagjai közé tar
tozik; szegények és tanulmányaik folytatására is kevés a lehetőségük. Ők 
a város széli nyomornegyedekben élnek.

Trianában, mondják 
és igazuk van, 
ha calónak születtél, 
jobb, ha szenvedéshez szoksz.
(debla)

12 Pohren, 1962. 21.
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Szociális berendezkedésük középpontjában a család áll. Egy roma 
kapcsolatát a tág körben értelmezett családjával csak a halál szünteti 
meg. Örökké tartó hűség a klán felé és a klán tagjainak segítése íratlan, 
de mindenki által betartott törvények a körükben. A klán vezetőjének 
hatalma nagyon nagy, és a klán minden tagja alkalmazkodik döntései
hez. Fennhatósága kiterjed klánok közötti kapcsolatokra is; eldöntheti 
egy férfi kivel kezdhet viszonyt, ha pedig családok között viszály tör ki, 
lehet, hogy a viszonyt parancsára azonnal be kell fejezni. Az esküvőnek 
kivételesen nagy szerepe van a cigányok életében. A Pohren művéből 
már idézett inteijúban az öreg cigány így mondja: „Mi vagyunk az egyet
lenek, akik tudják, hogyan kell megtartani egy esküvői. ” Az esküvő legalább 
három napig tart, és a középpontban a menyasszonny áll. Először „elra
bolják”, hogy kideríthessék, megvan-e még a becsülete, majd családtag
jai között eltáncol egy igen bonyolult menyasszonytáncot.

A cigányoknak egy gondosan kidolgozott becsületkódexük van, 
amelyben szinte minden létező élethelyzetre megvan a megfelelő visel
kedésforma. Ezért például egy kiváló cigány flamenco táncost nem 
övez nagyobb tisztelet, mint egy kereskedőt. Mindkét esetben elvárják, 
hogy ha a család szűkölködik valamiben, keresetüket megosszák a nél
külözőkkel. (Flamenco előadók Spanyolországban 1000 euró körül ke
resnek.)

A nomád andalúziai romák egyik napról a másikra élnek. Ismét 
Pohren öreg cigányát idézve: „ Csak azért dolgozni -  mint a fehér ember -  
hogy pénzt, keressen, vagy karriert csináljon... Ez a cigányság egyik nagy erénye; 
elutasítjuk tisztességünk efféle elpocsékolását. ” A tradicionális életet élő cigá
nyoknak megbecsült foglalkozásuk van: kovácsok, csaposok vagy a bika
viadalok körül segédkeznek. Manapság lókereskedők, pincérek, zené
szek, flamenco énekesek, táncosok vagy torreádorok is vannak köztük. 
Elméletileg az összes klán tagjai dolgozhatnak ezeken a területeken, de 
általában a rangosabb családok tagjai közül kerülnek ki flamenco művé
szek vagy torreádorok. Mind közül az úgynevezett „flamenco dinasztiák” 
lettek a leghíresebbek, mint a Cortes és Amayas család Cordobában vagy 
az Ortegák Cadízban.

Munkás, miért dolgozol?
.Amit keresel, nem a tiéd, 
a gazdagnak termel hasznot, 
családodnak csak bánatot.
(cartagenera)
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Ezeket a különbségeket leszámítva az andalúziai cigányok és payók 
között nagy a hasonlóság. A patriarchátus, machismo mellett mindkét 
nép tiszteli a nőt: egyiknél a Földanya, másiknál az Istenanya tisztelete is 
bizonyítja ezt. így Andalúziában a tavaszi termékenység ünnepek és imák 
a Szűzhöz különösen fontos jelentőséggel bírnak. Bár a romák elfogad
ták a payók kereszténységét, sajátos Isten-képük van imáikban. Nemcsak 
cigányok vesznek részt a Szent Hét szertartásaiban, hanem olyan éneke
sek is, mint Maria Vargas vagy El Lebrijano. A Szent Hét alatt minden 
flamenco előadás szünetel.

Megpillantottam a barna bőrű Krisztust, 
cigányok Urát, 
a legnagyobbat, a szentet, 
megkötözött kézzel, 
szegény Názáreti Jézus.
(saeta)

Egy andalúz fesztivál nehezen lenne elképzelhető flamenco előadások 
nélkül: a védőszentek ünnepei és a többi helyi fesztivál, a carnaval, a 
roménak ésjuergak sem. Régebben a nyári hónapokban a klánok felkere
kedtek, hogy megkeressék a pénzt, amiből télen élnek, tánccal, énekkel, 
kereskedéssel. Ezért terjedt el az a -  szemünkben elsőnek furcsának tű
nő -  gyakorlat, hogy rengeteg tabema ajtajára kiírták: „Énekelni, táncolni, 
tapsolni tilos!”12.

Közös a két népben, hogy a cigányok is szeretik a bikaviadalokat, ami 
viszont eredetileg a payóktól származik. A bikaviadal több szempontból 
is tökéletesen kifejezi a cigány nép érzelmi világát. Az élet, minden fe
szültségével, kihívásával és nehézségével, a halál, a túlélés és feltámadás 
olyan -  mind a flamenco, mind a bikaviadal gyökereiben megtalálható -  
metafizikai és lelki tartalmak, amelyek hasonló reakciót váltanak ki a né
zőkből. A toro (bikaviadal), a cante (ének) és a gitano baile (cigány tánc) ha
sonló világlátást és érzékenységet tételez föl. Példa erre sok olyan lépés, 
amelyeket a táncosok tesznek, és amelyek szinte teljesen egybevágnak a 
matadorok által végzett mozdulatokkal. Megfigyelhető, hogy az éneke- 13

13 Természetesen ma már ez nem így működik. Minden ismertebb előadó szerződést köt 
egy-egy tablaóval, amelyben általában megtalálható az a kitétel, amely megtiltja, hogy 
máshol fellépjen.
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sek, miközben siguiríast énekelnek, olyan mozdulatokat végeznek, mint 
a torreádorok a mulatóval. Nyilvános, profi flamenco előadásokon ez a bi
kaviadalra emlékeztető árnyalat alig kimutatható. A cigányok énekesüket 
előadás közben caniaor de verdad-nak (az igazság énekesének) tekintik, a 
bíkaviadalon pedig a matador van hasonló szerepben: abban a pillanat
ban, amikor megöli a bikát, vagy esetleg félve, habozva lemészárolja, szá
mára is eljön az igazság pillanata.

Az andalúz bor is fontos szerepet játszik a cigányok életében és a fla- 
mencóban. Jerez és Rio Tinto szőlőtermő vidékei évszázadok óta látják 
el borral a környék családjait. Ez egy olyan fontos alapanyag, amely 
mind az énekesnek, mind közönségének nélkülözhetetlen, hogy kifejez
ze ajipíót, fájdalmát, szomorúságát. Manapság ezen a téren is érződik a 
payók hatása a cigányságra: rengetegen áttértek a borról whiskyre, ko
nyakra.

Az idő haladtával egyre gyorsuló ütemben a cigányok az andalúziai 
nagyvárosok fehér embereinek hatására részeseivé válnak a világ tömeg- 
kultúrájának is. Diszkó, szépségszalon, tömegtájékoztatás, a média ural
ma -  mind részei a nyugati világrend mindennapjainak.

Polgármester,
ne tedd a tolvajokat börtönbe, 
mert van egy lányod, 
aki szíveket lop.
(petenera)

A fehérek nemcsak gyanakvással néznek a cigányokra, hanem még azt 
is tagadják, hogy a flamenco egy megkülönböztetett művészeti ág lenne 
az andalúz kultúrában. A spanyol andalúzok amellett érvelnek, hogy An
dalúzia kulturális sokszínűsége és az andalúz zenei hagyomány nélkül 
flamenco nem is létezne. A fehérek úgy érzik, ők is részesei a flamenco 
kialakulásának. Sőt, közülük néhányan azt állítják, ők voltak az elsők, 
akik felismerték a flamenco látványosságát, nagyszerűségét, és így ők 
mutatták meg másoknak is. Valamennyi igazság van ezekben a kijelenté
sekben, ugyanis a cigány-andalúz flamenco nem alakulhatott ki közvet
lenül, minden mástól függetlenül a roma kultúrából. Ezt a nézetet alátá
masztja az a tény, hogy több andalúziai fehér is jelentős flamenco előadó- 
művésszé vált. A café cantantes korszaka (lásd a következő fejezetet!) óta 
számos fehér flamenco előadó került a nyilvánosság elé, és száz éven ke
resztül romák és fehérek elfogadták egymás jelenlétét.
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Az idő haladtával a cigány-andalúz flamenco nagyon ismertté vált 
Spanyolország más régióiban is, de a fővároson, Madridon és Barcelo
nán kívül sehol sem tudta tartósan megvetni a lábát. A néhány andalúzi- 
ai payóban meglévő idegenkedés a flamencóval szemben az ország más 
tájain jóval erősebb és gyakoribb. A tánc és ének eme egyedi formáját a 
spanyolok egy része máig lenézi. A középosztály, amely érdeklődését a 
zarzueláról a 20. század folyamán a modem opera és balett irányába for
dította, Caballero Bonald szavaival élve a flamenco „ősi ellensége”

A flamenco földrajza

A flamenco Dél-Andalúziábói ered. A legújabb kutatások14 kimutatták, 
hogy a Cádiz, Ronda, Triana/Sevilla által bezárt háromszög, közepén 
Jerez de la Fronteraval a földrajzi szülőhazája a cante flamenco korai for
máinak. Bár nem túl nagy területről van szó, ezen a háromszögön belül 
is több változata alakult ki a flamencónak, attól függően, hogy a roma és 
fehér kultúra milyen hatással volt egymásra. Sevilla és Cádiz felülmúlha
tatlan a cante flamenco (flamenco ének) formáinak gazdagságában. A 
solenre, siguiría, és a bulería mindkét városban ismert. A fandango, tangó 
Trianában a legelterjedtebb. Ezekre szinte alig hatott a cigány zene 
(cantes camperos). Az alegria, a mirabra, a roméra, a caracole, a cantina, a 
tangó és a iiento sokkal inkább magán hordozza a flamenco jegyeit Cádiz 
kornyékén, mint más területeken.

A legnagyobb flamenco központok: Tríana, Osuna, Morón de la 
Frontéra, Utrera és Lebrija Sevilla megyében, Jerez, Cádiz, Algeciras, 
Santa Maria és Arcos de la Frontéra Cádiz provinciában. Ahogy a fla
menco egyre erősebb hatást gyakorolt az andalúz népzenére, egyre na
gyobb teret hódított magának: hatása kiterjedt Huelva, Cordoba, Jaen, 
Málaga és Granada megyékre is. Leszámítva, hogy a nagyobb városok 
fesztiváljain és a tablaóikban a flamenco rendre felbukkan Sevilla és 
Cádiz határain kívül is, a cigány-andalúz flamenco földrajzi határai 
nagyjából máig változatlanok.

Nemcsak a tudatlanság vezethette a más provinciákban, például 
Katalóniában vagy Kasztíliában élő spanyolokat a flamenco gyenge után
zására: a cante (flamenco ének) eredeti formájában megköveteli a dal és 
énekes egységét. Ettől a tulajdonságától megfosztva az életerőt szívják ki

14 Schreiner, 2000. 21.
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belőle, értékeitől fosztják meg. A flamenco ének egy állandó kutatás közös 
érzések után, és miután az előadó megtalálta azokat, énekével fejezi ki a 
hallgatósága felé. A cigány flamencót hideg zuhanyként érte, amikor pop- 
dalokban kezdték feldolgozni, „turistalátványosság” lett belőle, és így egy
fajta jellegzetesen spanyol „nemzeti repertoár” részévé vált. Más népek 
énekes hagyományát is hasonló sors sújtotta a kulturális alkalmazkodás és 
a gátlástalan pénzgyártás következtében: így járt az észak-amerikai nége
rek zenéje, a blues, a milonga és a payada, a La Plata őslakosai, a payadores 
dalai és a szamba, a morros nép hagyományos, jól ismert világa Rióból.

Manuel de Falla Párizsban Debussy és Ravel műveit adta elő gitárra át
dolgozva részben spanyol, részben flamenco stílusban. A 19. század kö
zepe táján Rimszkij-Korszakov és Mihail Glinka is ellátogatott Cádizba és 
Granadába. Georges Bizet minden kétséget kizáróan nem járt Spanyol- 
országban, amíg a Carment írta, az ihletet az andalúziai Manuel Garda 
egy pofájából (flamenco dalforma) és Yradier LaPaloma (A galamb) című 
habaneráyahól merített (kubai dalforma).

Ez a mind spanyol, mind külföldi zeneszerzők részéről tapasztalható, 
egyre növekvő érdeklődés a flamenco komolyzenei formába való átdol
gozása iránt csak tovább higította a műfajt. Az opera, a zarzuela és a ba
lett a flamenco különböző jellegzetességeit befogadta ugyan, de belső ér
tékeit sem átvenni, sem közvetíteni nem tudta. Már a Spanyol Nemzeti 
Balett előadásai is nagyon messzire eltávolodtak az autentikus flamenco 
hagyománytól.

A flamenco művészete

A flamenco gyökerei a délkelet-andalúziai cigány zenei hagyományba 
nyúlnak vissza. Mint állandóan gyötört, nemkívánatos kisebbség, a ci
gányság egyedüli reménye a túlélésre az volt, hogyha nagyvonalakban al
kalmazkodtak a többségben lévő fehérek kultúrájához. így sikerült meg
védeniük zenei kultúrájukat, dalaikat és táncaikat egybeolvasztva az ural
kodó kulturális hatásokkal.

A cigányok csodálatos művészi adottságának köszönhetően a két tra
díció összeolvadásából létrejött az, amit ma flamenco gitano-andaluz, azaz 
andalúz-cigány flamenco néven ismer a világ. Bár a calé dalok folyton 
emlegetik a nyomasztó körülményt, ami ezt az egybeolvadást erőlteti, a 
cante és szövege lehetővé tette, hogy megtartsák személyi kifejezésmód
juk szabadságát egy „grito desgarrado” (szívszaggató kiáltás) által.
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Ha minden kínomat 
a habokba önthetném, 
a víz a tengerben 
a mennyországig emelkedne.
(soleares Joaquin de Paulától)

A flamenco eredetisége ma már nem függ attól, hogy egy cigány vagy 
egy fehér adja-e elő. Ahogy Pepe El de la Matróna, a híres payo énekes 
jegyezte meg: „nem az a fontos, hogy cigány vagy-e vagy fehér, hanem az, hogy 
tudjad, hogyan kell énekelni és semmi más”.15 Ami számít, az az egyszerű tisz
telet az ősi, eredeti, autentikus cigány flamenco iránt.

Nehéz eldönteni a kérdést, hogy a flamenco népművészet-e vagy sem, 
annak ellenére, hogy sok tulajdonsága népművészet mivoltára utal: a szo
ros kapcsolat kialakulásuk között, az előadó személye, az előadás módja 
és közönsége, a csak kis létszámú, valamilyen szorosabb kötelékkel össze
fogott közösségnek szóló előadások, valamint az a tény, hogy eredeti for
májában lehetetlen piaci áruvá tenni. Másrészről viszont ez a besorolás 
csak akkor lehet igaz, ha még egy, a népművészetnek az előbbieknél jó
val fontosabb ismérvével is rendelkezik, amit talán a „folyamatos fejlődés 
és változás” szófordulattal lehet a legjobban leírni. Eltekintve azonban a 
flamenco művészek egymástól akár nagyon különböző egyéni stílusától és 
a különböző előadások kisebb-nagyobb különbségeitől, a flamenco mé
lyen gyökerezik a szigorú, formális tradícióban. Ráadásul régóta gyakor
lat, hogy flamenco művészekről beszélünk -  egy olyan kifejezést használva, 
amely a népművészet keretén belül nem túl gyakori.

Mivel a flamencóért soha nem rajongtak tömegek, és a népszerűségét 
is nehéz mérni, a flamencót a pop műfajba sem sorolhatjuk. Hatalmas 
tömegek mennydörgő tapsa helyett a flamenco a kevés emberből álló 
csoportokkal való közvetlen kapcsolatot keresi, amelyben mindenki úgy 
érezheti, személyesen neki szól az előadás.

Visszatérve a „művész” kifejezéshez: ha művész adja elő, akkor ennek 
„művészetnek" kell lennie-ElArte Flamenco. Ez a kifejezés egy olyan mű
vészeti ágat takar, amelynek két forrása -  Pepe El de la Matróna szavai
val élve -  az öröm és a bánat. Testnek és léleknek tökéletes harmóniában 
kell lennie: az ész uralja a hangot, a szív közvetíti a tartalmat.16

15 Pepe El de la Matróna, 1975. 226.
16 Pepe El de la Matróna, 1975.
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A cigányok saját nyelvükhöz fordultak, hogy elnevezzék a flamenco fő 
elemeit. Az énekest cantaomak (a spanyol cantor vagy cantador-népi éne
kes szavakból), énekét pedig cantének (nem azonos a spanyol ctmtával!) 
nevezik. Bailaor és bailaora a férfi és női flamenco táncosok neve. Végül 
a gitárost tocaomak hívják (a spanyol tocadomak vagy guiíarristának). Van
nak más kifejezéseik is: a spanyol castanuelas helyett ők palillosnak hívják 
a kasztanyettát.

Az El Arte Flamenco három alapvető egységből áll:

Cante (ének)
B-aile (tánc)
Toque (gitár)

Azok, akik a flamencóval csak olyan előadáson találkoztak, amit egy 
Spanyolországon kívül utazgató társulat adott, általában meglepődnek, 
hogy a flamenco központi eleme az ének. Ezeken az üzleti szempontok
nak megfejelni kívánó előadásokon az énekesek nagyon sokszor csak a 
háttérben kapnak helyet, és énekük pusztán zenei kíséretként szolgál a 
tánc mögött. Ezzel szemben története folyamán a flamenco alapja mind
végig az ének volt, amit a cantaor gyakran egyedül adott elő, ujjcsettinté- 
seivel (palo seco) adva a ritmust. A gitárt csak az ének kíséréséhez kezdték 
használni a 19. század elején, és csak utána jelentek meg a táncosok.

A cantéknak, ellentétben a spanyol cancionéval, a francia chansonnal 
vagy akár a magyar népdalokkal, nincs refrénjük és nincs egy állandó rit
musuk sem, ami nehézzé teszi egy nagyobb közönségnek, hogy megis
merje és együtt énekelje azt az előadóval. Témái általánosak: szerelem, 
halál, sors, erkölcs, vallás, társadalmi helyzet, humor, emberek, becsület, 
a csillagok vagy a természetfeletti erők. A szöveg az énekes személyes ta
pasztalatait és érzéseit fejezi ki. „A cantaor személyes történetét próbálja átad
ni néhány őszinte tanúnak17 Majdnem mindig saját maguk írják a szöve
geiket, bár ritkán használják más énekesek szövegeit is saját igényeik sze
rint módosítva. Egy bizonyos énekes választása attól függ, hogy képessé
gei szerint hogyan tudja kifejezni magát az énekkel és a szöveggel: „So- 
ha nem szenvedhetsz ugyanúgy, mint egy másik énekes”}* Ez azt jelenti, hogy 
a cante flamenco kevésbé egy meghatározott éneklési forma, mint inkább 
egy olyan előadásmód, amely amióta létezik, előadójától elválaszthatat- 17 18

17 Caballero Bonald, 1969. 53.
18 Climent, 1964. 130.

41



lan. Ha az egyéni stílus, amelyben egy cantaor énekel, eléggé erőteljes és 
egyedi, elképzelhető, hogy az előadóról nyeri a nevét. A mairenismo pél
dául Antonio Mairena cantaorról kapta a nevét, aki azt állította, hogy ő 
mindent az öregektől tanult, kortársai nem hatottak rá.19 A gitáros 
Manolo El Caracol, akitől Gomez a caracolismo stílust eredezteti, ezzel tel
jesen ellentétben próbálta magát minden hagyománytól távol tartani, 
ami Garcia Lorcától vagy Manuel de Fallátói ered, minden olyan törté
nelmi és tudományos kapcsolattól el akart szakadni játékával, amely a 
múltba vezet. Amikor egy énekes meghal, a dalai is vele együtt halnak 
meg. Művészete azonban tovább él az emlékezetben, más flamenco mű
vészek műveiben és a különböző előadásokon,

Climent az énekeseket három nagy csoportra osztja: az esztéták a 
cante formai oldalára koncentrálnak (például: Pepe Marchena, Juanita 
Valderama); a flamencos, akiknél énekes és dal között a legnagyobb az 
összhang (például: Pastor Pavón, Aurelio de Cádiz); és végül az „indivi
dualisták”, mint Jósé Palanca és Pepe Suarez,20 akik a szokásosnál is több 
egyéni színt visznek a dalaikba.

A flamenco művészek -  kiváltképpen a táncosok és az énekesek -  szá
mára nincs hivatalos képzés. Autodidakták, egymástól és az öregek gya
korlataiból tanulnak. A flamenco az énekkel, tánccal és gitárral együtt 
sem lenne teljes, ha nem lennének benne jaleos (kiáltások) és palmas 
(taps), a közönség részéről! Az „ay” kiáltások hozzátartoznak az ének 
hangulatához, míg a. „Por Diós!" vagy az „Eső es!" közbeszólások az elége
dettség, bátorítás kifejezései. A taps mellett a csettintés (pitos) vagy az 
asztalon való dobolás is általánosan megjelenik az előadásokon.

Az El Arte Flamenco további jellegzetességei: az énekhang díszítése 
(gyakran melizmatikus módon), változatos metrumok (3/4, 6/8, 7/8, 5/8, 
1/4 és 2/4), improvizáció és bizonyos fokig a zapateado (lábbal való kopo
gás), ami a tánc megjelenésével lett a flamenco része (eredetileg az 
andalúz népzenéből ered). A flamenco előadók által használt „mpatero” 
és „zapatería" kifejezések jelzik, hogy vannak táncosok, akik a zapatea- 
dóra specializálódnak.

Végül ott a duende (démon), amiről nagyon sokat írtak már, de kevés 
igazán fontos dolgot. Garcia Lorca például ezt írta: „Angyal és múzsa kí
vülrőljön; az angyal fényt (inspirációt) hoz, a múzsa a formát... De a démont 
(duende) a vér legbelső mélyéről kell buzdítani. El kell küldenünk az angyalt,

19 Gómez, 1978. 47.
20 Climent, 1964. 137.
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száműzni a múzsát és felül kell kerekedni az ibolyaillattól való félelmen, amit a 
XVIII. századi költészet izzad ki magából és a félelmen a csodálatos távcsőtől, 
aminek a lencséi közölt alszik a múzsa, betegen a bezártságtól. ”21

Még egy olyan tisztán, érthetően beszélő flamenco művész, mint Juan 
F. Talegas is csak homályos választ tudott, adni, amikor a duendéről kér
dezték: „Nonszensz! Önök külföldiek honnan szedték ezt az elképzelést a 
duendéről? Talán Lorcától? A duende olyan, mint a láz, a malária. Összesen 
kétszer találkoztam vele életem folyamán, mindkétszer úgy kellett engem kivin
ni a színpadról ”22

Duendének hívják a démont, aki transzba ejti a flamenco művészeket. 
Acante jondo belső természete ellentmond mindenféle transz teóriának. 
Tudunk például olyan transz állapotról az afro-amerikai kultúrában, 
amelyet a médiumokon egy folyamatosan kántált egyszerű dallam vált ki, 
de természetesen a test és lélek cante jondo előadása közben megköve
telt, intellektuális-érzelmi megerőltetése nem járhat ilyen hatással.

Azt is mondják, hogy a démonok a halott cigányok szellemei. Ez való
színűleg abból a T. San Román által feljegyzett cigány hitből ered, hogy 
azok a roma gyerekek, akik megkeresztelésük előtt halnak meg, lesznek 
a duendék. Bernhard-Friedrich Schulze egy olyan elméletet alakított ki 
a duendéről, amelyet könnyen érthetőnek találtam. Szerinte a duende 
megegyezés a belső hallás és egy külső hang között. Amikor a dal, amit 
cantaor a belső fülével hall, azaz a cantaor lelkében megszülető dal azo
nos azzal, amit elénekel, elönti egy érzés, elér egy, az extázishoz hason
ló állapotot. Ugyanez elmondható a táncosok és gitárosok esetében is. 
Más műfajokban alkotó művészek hasonló tapasztalatokról számoltak be. 
Schulze nézete szinte teljesen azonos Donn E. Pohrenével bizonyos 
szempontból, ugyanis mindketten állítják, a puszta virtuozitás még nem 
tesz senkit flamenco művésszé: „de azt kijelenthetjük, hogy megvan a lehető
sége, hogy azonosuljon a duendével -  aki életet ad -  és hogy a közönségét is ré
szesítse ebben az érzésben, izgalomban” 23

21 Gascía Lorca, 1973.
22 Schkeiner, 2000. 26.
23 Pohren, 1962. 43.
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A flamenco egyéni művészet, mindazonáltal szüksége van legalább egy 
emberre, aki hallgatja vagy nézi, valakire, akinek az „üzenet” átadható, 
és aki cserében jóváhagyást, sőt bátorítást ad.

Ha a flamencót keressük, érdemes a következő helyszíneket végig]ár- 
nunk: la venta (falusi kocsma), el cortijo (uradalom), la fonda (bár), el café 
(kávézó), la calle (az utca), la laterna (taverna, kisvendéglő), la plaza (a tér) 
és el jardín (a kert), Réges-rég a flamencőra a casa calébán, a tipikus ci
gány otthonban (lehetett az viskó vagy barlang is) lelhettünk rá. Később 
a vidéki kertekből és a házak udvaraiból fokozatosan a városba költözött. 
Itt eleinte az utcán és a tereken kapott helyet, majd a bárokban, éjszakai 
lokálokban, végül 1922 után megjelent a koncerttermekben és a színhá
zakban tartott fesztiválokon is.

Családi ünnepek, a falu védőszentje tiszteletére vagy a jó termésért 
tartott ünnepségek, vallási ünnepek, juergas, reuniones és mindenek előtt 
kis társaságok spontán összejövetelei -  mind alkalmat adnak flamenco 
előadásokra. Egy juerga (flamenco összejövetel), ami lehet tervezett, de 
kialakulhat ötletszerűen is, kezdődhet az utcán, valahol a város határá
ban, vagy késő délután egy bárban, és gyakran másnap reggelig tart.

Egy juerga evéssel és ivással kezdődik -  bort és olajbogyót fogyaszta
nak -  közben pedig a résztvevők történeteket mesélnek egymásnak a fla
menco világából. Az idősebbek a múltról beszélnek, dicsérik a régi na
gyok tehetségét és képességeit. Valaki elkezd énekelni, majd egy másik a 
gitárjáért nyúl. Játszik pár akkordot, a többiek is kísérni kezdik. Először 
vidám, könnyed dalokkal kezdenek (por bulerías), majd komolyabbakkal 
folytatják. Az énekesek érzik, hogy mikor van itt az ideje, hogy elkezdjék 
a dalukat, de van úgy, hogy megkérik őket, énekeljenek el egy bizonyos 
cantét. A juerga még mindig a legjobb alkalom arra, hogy megleljük a 
flamenco esszenciáját, ugyanis itt nem különül el egymástól az előadó és 
néző, mint ahogy elkülönül a kereskedelmi szférában a termelő és a fo
gyasztó. Valamilyen módon mindenki részt vesz az eseményen, és segíti 
a többieket is az előadásuk alatt. Ütemes tapssal adják a ritmust, közben 
elismerő „ay!” kiáltásokkal bátorítják a szereplőt. Ez a viselkedés nagyjá
ból megegyezik a blues zenésznek szóló „ Yeak, mán!” vagy a szamba
táncosnak (sambista) szóló „Falon!” kiáltásnak. A hangulat nagyon hason
lít egy dél-amerikai gospel szertartáséhoz.

Általában fogyasztanak alkoholt, de mértékkel. A bor (manapság egy
re jobban terjed a whisky és a konyak is) ellazítják az előadókat (fiamén-

Juergas, Cabales és Aficionados
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cos, ajicionados). Molína mondja az alkoholról: „Enélkül az értékes matéria 
és az általa létrejött bensőséges kapcsolat nélkül nem lenne cante”,24

A flamencónak nem való olyan közönség; amely egy sorba rendezett 
székekkel teli színházteremben foglal helyet. Sokkal inkább egy olyan kö
zösség, amelynek tagjai mintegy másodvonalként kísérik az előadót, 
együtt élnek az előadással. Ok az ajicionadók és a cabalok. Aficionado a fla
menco bennfentese, jól informált követője ennek a művészetnek. A cabal 
többet tud, mint az aficionado, ismeri a flamenco által közvetített „érzést” 
(,,sabe smtir”, „tudja, hogyan kell érezni”, élvezni a flamencót).

Ajuerga (flamenco ünnep) szinte felér egy rituáléval, egy vallási színe
zetű ceremóniával. Ezért tartják nagyra, ha valaki „beavatott”, és ezért is 
kell mindenkinek átesnie egy beavatáson, hogy a cabalok körének tagja 
lehessen. A bizalmas légkör, amelyben a flamenco előadások általában 
zajlanak, volt az oka, hogy Franco diktatúrája alatt a cantéhez nem ért el 
a cenzorok keze. A dalok egyszerűen nem jelentek meg a tömeg előtt. 
(Persze itt is voltak kivételek, egy-két dalt betiltottak politikai tartalma 
miatt, főleg Pepe el de la Matróna cantéi közül.)

Az „Orden Jonda” tagjai lesznek azok, akiket a jerezi Cátedra de 
Flamencologica kiválaszt a Damasy Caballeros Cabales címre évente, a fla
menco művészek, torreádorok, andalúziai írók és művészek közül. Hogy 
valaki ezt a címet elnyerje, Andalúziában kell születnie, és valamivel ki 
kell vívnia az andalúz emberek (jondos) elismerését. Közalkalmazottak 
nem választhatóak.

Flamenco és közönség

Cabalok és afícionadók nemcsak cigányok lehetnek, Szinte minden szo
ciális csoportból kikerülhetnek: kereskedők, hivatalnokok, köztisztvise
lők és politikusok egyaránt megtalálhatóak köztük. Pepe el de la 
Matróna szerint még a nemesek között is voltak néhányan, akik támogat
ták a flamencót némi pénzzel.

A cádizi zeneszerző, Manuel de Falla (1876-1946) és a granadai köl
tő, Federico García Lorca (1898-1936), mindketten az afícionadók köré
be tartoztak. Lorca volt a gitanismo egyik legnagyobb támogatója. O volt 
az első, aki a canték szövegeit leírta, sőt saját költeményei is voltak, ame
lyeket a canték mintájára, stílusában írt (El Románcén Castellano,

24 Schreiner, 2000. 27.
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Románcén Oltana stb.). Manuel de Falla, Lorca kortársa, felfedezte a fla
menco zenét és feldolgozta azt számos művében; jó példa erre operája, 
a La Vida Breve (1923); balettje, a Gitano (1915); és a Fantasia Bética 
(1919). Lorca és de Falla csatlakozott a Centro Artistico megalapításához 
Granadában, amit a cantejondónak szenteltek. 1922-ben ők hozták lét
re az első „Curso de Flamenco”-t Granadában. Visszatekintve azonban 
Molina nem annyira lelkes, ugyanis ez a történelmi esemény végül egy, 
az „entellektuelek” számára szervezett fesztivállá alakult, ahol a cante 
igazi művészei nem voltak ott (például Pastora Pavón).

Lorca flamenco-szeretete (flamenquismo) csak kis hatással volt más spa
nyol költőkre, ők ugyanis a ftamencóra hosszú ideje rosszallással tekin
tettek. Még Ortega y Gasset, aki a bikaviadal valóságos rabja volt, sem 
tartotta nagyra a flamencót. A granadai kudarc előtt sem csak a café can- 
tanték voltak, amelyek a flamenco köré vonzották az embereket. Opera- 
és balett-társulatok örömmel karolták fel ezt az andalúz művészeti ágat, 
de meg kell jegyezni, hogy az általuk készített előadások nem voltak 
hagyomány hűek, a flamenco szigorú szabályai ugyanis ezt nem tették le
hetővé.

A café cantenték elterjedése idején egyre nagyobb lett a verseny. Ál
landó programot kínáltak egyre több tablaóban és a flamenco-fesztiválok 
is gombamód szaporodtak.

A tablaók voltak a leginkább felelősek a veszteségért, ami a cante bel
ső értékében következett be. A vegyes, cabalokat és teljesen amatőröket 
is tartalmazó közönség szórakoztatására felbérelt énekesek nem énekel
tek olyan szövegeket, amelyek „sokkolhatták” volna a nézőket. így a 
tablaókban a flamenco egyfajta revüvé változott, amelyben a flamenco 
igazi értékei helyett a nemiség megjelenítése és a zapateado izgatottsága 
lett a legfontosabb.

Ekkoriban az andalúz városok nagy részében alapítottak flamenco 
központokat, amelyek mára már eltűntek. Ilyen volt a „La Habanera”, a 
„Palacio de cristal”, a „Corona”, a „La. Európa” vagy a „Los Trés Reyes” 
Cádizban; a „La Bombilla” Cordobában; Granadában az „El Carteró”, az 
„El Polinario” és a „La Ciega de la calle de la Cruz

Acabalok következésképpen penákat, klubokat hoztak létre, hogy au
tentikus előadásokat tartsanak ott, tanulmányozzák és dokumentálják a 
flamenco történetét. Az egyik ilyen, a Pena Flamenca Gaditana „Enrique 
de Mellizo” 1973 óta működik Cádizban.

A flamenco tanulmányozása, amit de Falla és Lorca kezdett el, több 
fontos tanulmány kiadását vonta maga után, például: Flamencologia
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(Anselmo Gonzáles Climent, 1955), El Cante Andaluz (J. M. Caballero 
Bonald, 1956), The Art of Flamenco (Donn El Pohren, 1962), Mundo y 
Formás dél Cante Flamenco (Ricardo Molina és Antonio Mairena, 1963). Az 
első átfogó hangfelvétel-gyűjtemény a cante flamencóról 1955-benjelent 
meg, ezen számos, ma már sajnos nem élő nagyszerű énekes szerepelt. 
Közben flamenco szövetségek és specialisták szponzorálni kezdtek a con- 
cursókat és a flamenco fesztiválokat, amelyek nagy részét máig megtart
ják. Csak 1958-ban, ezen kezdeti lépések után indult nagyobb fejlődés a 
kutatásban, és ez végre egyre több embert ösztökélt arra, hogy részt ve
gyen benne. Elég különös (de mindmáig igaz), hogy a kutatók többsége 
író, újságíró, nagyon kevés közöttük a tudományos szakember.

A Catédra. de Flamenco Andaluz deferez 1958-ban nyitotta meg a kapuit, 
és az első Curso Nációnál de Cante Andaluzt 1961-ben, Cádizban tartották. 
Ezt a Semanas de Estudio Flamenco (Malaga, 1963), a Semana Nációnál 
Universitaria de Flamenco (Sevílle, 1964), majd a Centro de Estudios de 
Musica Andaluza y de Flamenco (Madrid, 1968) követte. 1972-ben megnyílt 
Jerezben a Museu delArte Flamenco.

A flamencokutatás fedezte fel a latin-amerikai zene és a flamenco köz
ti rokonságot is. Az 1920-as évek folyamán több előadó (köztük Pepe el 
de la Matróna is) a kubai vendégszereplésről a flamenco egy változatával 
tért haza. Ez volt a rumba flamenca, amit Spanyolországban rumba gitana 
névre kereszteltek. A guajira és punto Kubából, a milonga a La Plata vidé
kéről és a kubai habanera beszivárgott Andalúziába.

A 19. században sok cigány vándorolt ki -  önkéntesen vagy kényszer 
Íratására -  Dél-Amerikába (leginkább Santiago de Chile, Montevideo, 
Buenos Aires területére). A. Gonzáles Climent egy átfogó listát közöl 
olyan flamenco művészekről, akik Latin-Amerikában születtek, és később 
vándoroltak csak Spanyolországba.

Az nem meglepő állítás, hogy az Ibériai-félsziget zenéje, leginkább az 
andalúz zene, nyomot hagyott a latin-amerikai zenén. Am hogy mekko
ra volt a flamenco hatása ezekre a kultúrákra, arról máig csak feltevések 
vannak. A fandango, a zarabande és a ckacona, amit Cervantes a flamenco 
változatainak tart „az Indiákról”, gyakran szóba keiül, ha a rokonságot 
próbálják alátámasztani. Más vélemények szerint ennek az elméletnek 
nincs semmi alapja. A latin-amerikai kultúra ezek szerint az indiánok és 
a Dél-Amerikába hurcolt négerek zenéjének, táncainak és az európai ud
vari táncoknak (menüett, kontratánc, quadrille, keringő, polka) az össze
olvadásából jött létre. Az ibériai népzene szintén összeolvadás eredmé
nye. A spanyol telepesek azonban földbirtokosok voltak, tehát szinte el-
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képzeíhetetien, hogy a cigányok, egy sokkal kisebb számú népcsoport, 
akik ráadásul a társadalom alacsonyabb szintjén álltak, megváltoztatták 
volna az összeolvadás menetét. Latin-Amerikában az európaiak az indi
án kultúra egymástól teljesen eltérő formáival találkoztak az esőerdőktől 
az óceánig. Az alsó és felsőbb osztályoknak egyaránt a koloniális időszak
ban a zene és a tánc túlnyomórészt közösségi esemény volt, gyakran ri
tuális felhangokkal, a természetben. Ugyanekkor a flamenco (korai, 
17-18. századi formáiban) viszont jelentős mértékben egyéni formája 
volt a művészi kifejezésnek, csoportosan gyakorolva. Tehát valószínű, 
hogy az andalúz folklór -  ami egyébként hatott a flamencóra is mint
hogy ezt csoportosan művelték, követhetőbb mintát nyújtott kevert tánc 
és zenei szerkezetek létrejöttéhez.

A  flamenco története 

Első utalások a flamencóra

A cigányok letelepedése után 300 évvel találjuk az első írásos utalást ze
néjükre. 1774-ben Gadalso Cartas marruecas című művében megemlíti a 
pólót, amit egy zártkörű cigány összejövetelen hallott. Nem volt taná
csos, még Andalúziában sem, a cigányoknak feltűnően mozgolódni, fel
hívni magukra a figyelmet zenéléssel, táncolással. Ilyen rendezvényeket 
szigorúan családi körben tartottak csak, legfeljebb a család vendégeinek 
részvételével.

Az 1782-es történelmi jelentőségű rendelet után a cigány zene kitört 
elzártságából, aminek következtében a spanyol és külföldi szerzők egyre 
növekvő számban írtak erről az eleddig ismeretlen művészetről. Az ek
koriban lejegyzett dalok és táncok nagy része a mai olvasó számára már 
nem sokat jelent, döntő többségük ugyanis mára kihalt. Amelyeknek 
esetleg a nevét értjük, arról nem tudjuk, hogy szólt, hogyan nézett ki. Ha 
összehasonlítjuk a stílusokat attól az időtől, amióta hangfelvételek létez
nek, nemcsak a különböző régiók közötti hatalmas különbségek válnak 
nyilvánvalóvá, de a flamenco nagymértékű fejlődése is, ami abból ered, 
hogy erősen függ az előadó személyétől. A flamenco formáinak szigorú
sága, kötöttsége mellett sok lehetőség van az improvizálásra -  tulajdon
képpen az a kevés dal, amely az improvizáció lehetőségeit szűkíti, mint 
a polo vagy a cana, ma már „antiknak'’ minősül, szürke és kevés lehető
séget ad a rögtönzésre.
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A flamencót leginkább férfiak éneklik. A dalok nagy része sirám volt. 
(A playera, amit a régi feljegyzésekben gyakran említenek, és amit a sigu- 
iriya elődjének tekintenek, jó példa erre. Neve a planir, panaszkodni 
igéből származik.) A szövegek üldözésről, szenvedésről és halálról szól
nak. A tonást, ami a flamenco legrégibb formája, mindig énekelték, de 
soha nem kísérték; más dalokat minimális kísérettel adtak elő, gyakran 
csettintéssel vagy ritmusos tapssal. A taps már korán megjelent, mint kí
séret, de a gitárt csak nagyon ritkán használták. Bár egyre nagyobb elis
merésnek örvendett, mint szóló flamenco hangszer csupán a 20. század
tól van jelen.

A vidám, könnyed cantes festerókra már a korai időktől táncoltak, de 
ez a nők „birodalma” volt. Soha nem fordult elő, hogy a komolyabb da
lokra táncoltak volna, legalábbis közönség előtt nem.

A 19. század közepéig az előadók amatőrök vagy félprofik voltak. Mi
vel nem tudták megélhetésüket a flamencóval biztosítani, mellette más, 
jól fizető foglalkozásuk volt (például; kovács, kereskedő, torreádor). Vá
rosról városra utaztak, gazdag családok fizettek nekik az ünnepségeken 
való szereplésért, vagy zenéltek és táncoltak -  kosztért és kvártélyért -  a 
vidéki birtokokon vallási ünnepek vagy vendégsereg érkezése esetén, 
vagy bármely más alkalommal, ha szükség volt rájuk. Ezekért az előadá
sokért bizonytalan volt a fizetség, és az előadó ki volt szolgáltatva a házi
gazda kénye-kedvének. Ezek az összejövetelek a mai napig pénzkereseti 
lehetőséget biztosítanak a művészeknek. Pepe el de la Matróna és 
Péricón de Cádiz -  mindketten jól ismert énekesek -  is leírja az önélet
rajzában azt a megalázottságot, amit egy művész pénz hiányában kény
telen elszenvedni.

A flamenco aranykora

1860 körül a flamenco helyzete kezdett drámaian megváltozni. A „café 
cantanes” (vagy „cafés de cante”), amelyek az 1840-es években jöttek lét
re először, kezdtek elterjedni. Ezek olyan kávéházak voltak, ahol evés és 
ivás közben flamenco előadásokat láthatott az érdeklődő. Új bevételfor
rást jelentett az előadóknak, és újraélesztette a flamencót. A túláradó 
életkedv és a hatalmas hullámokban felbukkanó kreativitás miatt ezt a 
korszakot tartják a flamenco aranykorának.

A café dél cante szabályos szerződést és állandó fizetést biztosított a 
fellépőknek, és a hóbortos, rigolyás „uracskák” helyett érdeklődő és értő
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közönséget, amely nagyra tartotta a fellépők munkáját. Ez az újdonsült 
elismerés az egyre magasabb színvonallal együtt -  ami az egymással való 
állandó megmérettetésből fakadt -  új dalok, egyéni stílusok kialakításá
ra ösztönözte őket. Énekesek, mint Enrique El Mellizo, Tomás Nitri, 
Merced La Serneta és Loco Mateo vagy „El Glória” elkezdtek művészne
veket adni maguknak. A siguiriya, soleá, bulería és tangó (amiből később 
kialakult a tientos) egyre több, vidékenként és személyenként eltérő vál
tozatáról lehetett hallani. A tonás szerepe egyre kisebb lett, ugyanis egy
re fejlettebb lett a tánc- és a gitárjáték. Ekkor kezdték a cigányok felhasz
nálni az andalúz népdalokat, megváltoztatva, gazdagítva azokat a fla
menco jellegzetességeivel. Ez volt a cante andaluz, amely jelentős mér
tékben meghatározta a fandango és az alegrías különböző változatait, és 
amely egyforma mértékben fejlődött a cante gitanóval.

Az 1860-as években kezdtek a nem cigányok (payók) cigány dalokat 
énekelni. Közülük talán Silverio Franconetti volt a legismertebb, aki a 
harsány, egzotikus dalokat átértelmezte, a közönség számára elfogadha- 
tóbbá tette. Ezzel elkezdődött egy olyan folyamat, amely károsnak bizo
nyult a flamenco számára. Ennek első jelei a cafés de cantékben jelentek 
meg. Próbálták a flamencót egyre szélesebb közönségnek elfogadhatóvá 
tenni, amely már nemcsak a cante jondo szerelmeseiből állt; egyre töb
ben akartak könnyedebb muzsikát hallani. Mivel nem volt minden éne
kes egy Franconetti vagy Chacón (akit a cigányok is nagyra becsültek, 
olyannyira, hogy a „Don” címet is neki adományozták), a színvonal el
kezdett csökkenni. Egyre több, a flamencóhoz vajmi kevéssé hasonlító 
dal és tánc került a műsorra, a pénzt hajhászó vállalkozók és előadók le
mondtak a flamenco belső értékeiről, eltávolodtak gyökereitől az egyre 
több fizetségért cserébe.

Ennek ellenére szűk látókörre vallott volna ezeket a cafékat csak az 
említett negatív hatások miatt bezáratni. Az előbb említett változások -  a 
művészek egyre jobb szociális körülményei, a kreatív hullám, amely el
árasztotta a flamencót, az egyre szélesebb körű ismertség egy ezideig 
„privát” művészetnek -  a café cantanték nélkül szintén nem mentek vol
na végbe. A nők énekesként, a férfiak táncosként való megjelenése olyan 
mellékhatás volt, mint az egyre fontosabbá váló tánc és zenei kíséret, így 
fokozatosan az egyre komolyabb cantéknál is alkalmazták őket.

Világossá vált az is, bármennyire nagy hatással van egymásra az anda- 
lúziaí népzene és a flamenco, összeolvadni soha nem fognak. A flamen
co cigány és payo interpretációi máig nagyon különböznek egymástól.

Az öregek nagy része megmaradt a régi daloknál -  soleá, siguiriya,
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toná, tangó, bulería -  de specializálódtak, saját jellegzetes, utánozhatat
lan stílusukkal adva elő ezeket a dalokat -  tökéletesen és mély átérzéssel, 
A fehérek viszont általában sokoldalúbbak voltak, elsősorban a cante 
andaluzra koncentráltak, bizonyos dalokat pedig teljesen meghagytak a 
cigányoknak. A buleríast például a payók a mai napig csak táncolhatják, 
arra, hogy énekelték volna, nem nagyon volt példa.

Néhány cante csak az utóbbi évtizedben bukkant fel a cigány családok 
intim szférájából, családi ünnepeikről. Ilyen az alboreá, egy tradicionális 
esküvői dal, amely a menyasszony szüzességét magasztalja. Mindmáig a 
szentség légköre veszi körül, ugyanis azt tartják, hogyha kívülálló hallja, 
mind rá, mind a dalt előadó cigányra balszerencse vár.

Ahogy a közönség a cafés cantantékben (amelyek egészen 1915-ig vi
rágzottak) egyre elfogultabb lett a cante andaluz iránt, a cigányok, csak
úgy, mint a payók, akik visszautasították a kompromisszumot a minőség 
kárára, visszavonultak olyan környezetbe, amely lehetővé tette a benső
séges hangulatot: otthonokba, kis vendéglőkbe, vidéki ivókba („ventas”). 
Ez megpecsételte a café cantantesben előadott „üzleti” flamenco sorsát.25

Hanyatlás és újjászületés

Antonio Chacón a legjobb szándékkal, de katasztrofális következmé
nyekkel átemelte a flamencót a café cantantékból -  amelyek kicsiknek bi
zonyultak már az egyre népesebb közönségnek -  a színházakba. Rosz- 
szabb fórumot keresve sem lehetett volna találni egy ilyen meghitt, ben
sőséges művészetnek.

A színházi atmoszféra befejezte azt a folyamatot, amely ekkor már év
tizedek óta folyt, és amelynek azt a téves képet köszönhetjük, amit ma az 
emberek a flamencóról a fejükben tartanak: fandangók a felismerhetet- 
lenségig silányítva; rumba, milonga, guajira és más táncok Dél-Ameriká- 
ból; „cuplé flamenco”-nak nevezett giccses dalok; szenzációhajhász voká
lis bravúrok, színházi túlzások és elcsépelt, semmitmondó szövegek. A 
táncosok nemiségüket hangsúlyozó, Andalúziában soha nem látott ru
hákban villogtatják szinte tökéletes technikájukat, cirkuszba való pro
dukciókkal kápráztatják a nézőt, teljesen elfelejtve a flamenco belső 
mondandóját. Autentikus flamencót nem nagyon lehet látni.

25 SCHREINER, 2000. 45.
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Ahogy telt az idő, úgy lett a flamenco egyre közönségesebb, középsze
rűbb. 1922-ben Lorca és Mamiéi de Falla köré csoportosult értelmiségi
ek megpróbálták a flamencót visszaalakítani olyanná, amilyennek ők is
merték: egy elismert művészi ág, hosszú történelemmel. Együtt indítot
ták útjára a „Concurso de cante jondo”-t Granadában.

Sokat írtak erről az újságokban, és az értelmiség tömegekben látogat
ta, sajnálatos módon azonban a szervezők elkövettek egy komoly hibát: 
úgy gondolták, hogy a flamenco az andalúz nép művészete, és ezért csak 
olyan előadókat hívtak meg, akik „a nép közül valók”, tehát amatőrök 
voltak. A valóságnak ez a félreértelmezése volt az oka annak, hogy a szer
vezők nem tudták vagy nem vették észre, hogy a flamenco el- 
üzletiesedése csúcsán is voltak olyan profi előadók, akik meg tudtak élni 
mindenféle engedmény megtétele nélkül is. Köztük volt Pastora Pavón, 
Manuel Tőire, Pepe el de la Matróna. Mivel őket nem hívták színházter
mekbe előadásokra, nevük csak azok számára csengett ismerősen, akik 
szerették az igazi cante gitano-andaluzt, és inkább ezt részesítették előny
ben az olcsó vásári parádézással szemben.

A Concurso szervezőinek az a romantikus elképzelése, miszerint felfe
dezetlen művészek fognak előtörni az ismeretlenségből, akik ismerik a 
régi, tiszta flamenco titkát, tévesnek bizonyult. A valóságban egy előadó
nak minél többször kellett megméretnie magát másokkal szemben, mi
nél jobban akarta saját stílusát kialakítani, annál több gyakorlásra, krea
tivitásra lett volna szüksége -  ez pedig csak a profiknak adatott meg.

Következésképpen az amatőrök, akik részt vettek a versenyen, közép- 
szem dalokat, táncokat adtak elő. Egyes díjakat az ének kategóriában ki 
sem tudtak adni, mert nem volt versenyző, aki megütötte a kívánt szín
vonalat. A díjazottak között volt Diego Bermúdez El Tenazas, egy 
moroni félprofi és a fiatalos Manolo Caracol, aki későbbi karrierje során 
énekelt párat a legszömyűbb „cuplé”-k közül. Pericón de Cádiz írásaiból 
azonban kiderül, hogy az utóbbi személy baráti körben a cante jondo 
nagy mestere volt.

A Concurso eredménye még a legjobb vélemények szerint is kiábrán
dító volt. Lorcának és de Faiiának (akiknek a lelkesedése az andalúz ze
ne iránt a verseny után hirtelen megcsappant) nem sikerült a flamenco 
régi-új oldalát megmutatni a szélesebb közönségnek. Közben „opera fla- 
menca” néven ismert hosszú, színpadias előadások jöttek divatba, olyan 
énekeseket robbantva a népszerűség fénykörébe, mint Pepe Marchena.

A polgárháború után, Franco uralkodása alatt a művészi kifejezés le
hetőségei a mélypontra süllyedtek. Az üzleti flamencót felszínes jókedvé

53



vei erősen támogatta a központi kultúrpolitika, mert „mosolygós andalúz 
szegényeket” mutatott a közönségnek, ami ideológiájukba tökéletesen 
beleillett. Ha a népszerű fandango szomorú és érzelmes volt, senki nem 
emelt kifogást ellene, amíg hűtlen szeretőt vagy haldokló anyát siratott. 
Bármilyen jellegű szociális kritika, ami pedig gyakran megjelenik a 
cantes mineros szövegeiben, tiltva volt. Ez a siralmas állapot az 1950-es 
évekig tartott, amikor furcsa újjászületés indult meg, Spanyolországon 
kívülről indulva.

Külföldön turnézó színházi csoportok és táncegyüttesek, amelyek spa
nyol balettet és néptáncokat adtak elő, gyakran vittek magukkal flamen
co táncosokat. Ezek általában az olcsóbb, közönségesebb flamencót is
merték, de azért volt köztük néhány kiváló előadó is. Hatásuk óriási volt. 
A német, francia és amerikai közönség kezdte gyanítani, hogy a rikító 
felszín, a kiabálás, a flitterek és a repkedő szoknyák mögött egy olyan ze
ne bújik meg, amely ennél sokkal többnek a kifejezésére hivatott, és 
megéri felkutatni a származását.

Zeneszerető értelmiségiek özönlötték el Spanyolországot, hogy az iga
zi cante jondo gyökereire bukkanjanak. A sarkukban toporogtak az imp
resszáriók és a kiadók képviselői. Művészek, mint Pepe el de la Matróna, 
akiknek eddig csak Spanyolországban ismerték néhányan a nevét, hirte
len tömegek előtt találták magukat New Yorkban és Hamburgban. Az el
ső flamenco antológiát Franciaországban vették fel.

A spanyolok hamarosan észbe kaptak. 1948-ban tettek egy kísérletet a 
„régi”, az eredeti flamenco bemutatására a széles közönségnek -  megnyi
tották Madridban a „La Zambra” tablaót, egy újfajta café cantantét. Ez a 
kezdeményezés hatalmas sikert aratott, és hamar követőkre talált. Ismét 
igazi flamencót láthattak az érdeklődők a tablaókban.

Ezek között az új körülmények között is, a közönség magas elvárása
inak ellenére fennállt a közönségessé válás veszélye. Pohren ezt a folya
matot az impresszáriók gazdasági érdekeinek a következményeként ér
tékeli. Antonio Mairena, a nemrég elhunyt énekes -  akinek többek kö
zött a régi dalok osztályozását és rengeteg felvételt köszönhetünk -  
azonban a művészeket is okolja. Nézete szerint a hozzáállásuk vezetett 
a hagyományok feláldozásához már a flamenco népszerűvé válásának 
kezdetekor. Sokuk szemére hányja becsületességük, felelősségérzetük 
és bátorságuk teljes hiányát. Szerinte ez okozta a legnagyobb fenyege
tést az igazi flamencónak. Mairena, akinek a flamenco népe és szülőha
zája történelmének az esszenciáját jelentette, Figyelmeztetett a szemé
lyes ambíciók és a karrierhajhászás káros hatásaira, ami felemésztheti,
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elpusztíthatja ezt a hatalmas kulturális örökséget. Akik figyelték az el
múlt pár év eseményeit, kénytelenek levonni a következtetést, Mairena 
ösztönei csalhatatlanoknak bizonyultak: az előadók száma, akik gép 
módjára dolgozzák végig az előre lekötött programokat, majd besöp- 
rik a pénzt, hatalmas. Gondolataik csak a versenyek és a sztárság komi 
forognak, ez a légkör pedig a kreativitás halála. Szerencsére vannak ez
zel ellentétes utak is.

Új irányok

Az utóbbi pár évben a flamenco fejlődése szinte minden területet nagy 
mértékben érintett. Sok, politikai szempontból provokatív szöveggel bő
vült a tradicionális repertoár'. Ez nem teljesen új jelenség, a polgárhábo
rú előtt is énekeltek ilyen dalokat, de Franco ezeket hamar betiltóttá. Jósé 
Menese és Diego Clavel ezekre a szövegekre specializálódott, és nagy sikert 
aratott a közönség azon részénél, akik szerint nem zárja ki egymást a po
litikai tartalom és a flamenco ősi mondanivalója. Valóban, a személyes, 
bensőséges panaszokat, amiket a múltban énekeltek, könnyen elő lehet 
adni, mint leplezett tiltakozás a szánalmas szociális és politikai körülmé
nyek ellen, tiltakozás, amelyet nyíltan nem lehet kimondani. A „politikai 
flamencót” mégis sokan továbbra is elítélik, a cigányok pedig nagyon rit
kán adják elő.

A gitáron kívül más hangszerekkel való kísérletezések nagyon ritkán 
voltak sikeresek, ezek ugyanis eltorzítják a flamenco speciális hangszí
nét, hangulatát. A zongora az egyetlen hangszer, amely többé-kevésbé 
használhatónak tűnik. A Pepe Romero és Felipe Campunzano által játszott 
zene (ők ennek a mozgalomnak a legfőbb cigány és fehér képviselői) a 
flamencón alapul, sajátos helyi színezettel.

Van még egy irányzat, amely a flamencót veszi alapul, de oly sok blues 
és rock elemet tartalmaz, hogy bajosan lehet csak flamencónak nevezni. 
Ilyen zenét játszik egy Gualberto nevű formáció és egy énekes, 
Manzanitas, aki egyébként klasszikus flamencóval is foglalkozik.

A legérdekesebb fejlődés talán a flamenco színpadi művekben való 
alkalmazásában ment végbe, leginkább a politikai témájúakban. A 
Cuadra de Sevilla tipikusan ilyen előadásokat készít, ének, tánc és panto
mim kombinációjából, amelyekben például a vidéki andalúz lakosság 
(„quejio”) vagyT a kihasznált ipari munkások („herramientas”) ábrázolása 
jelenik meg.
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A legintenzívebb és művészi szempontból is briliáns produkciókat a 
granadai táncos-koreográfus, Mario Maya alkotja, „ Camelamos naquerar” 
(ami cigányul annyit jelent: Beszélni akarunk) című produkciója a cigá
nyok több évszázados könyörtelen üldözését dolgozza fel táncban és 
énekben, ötszáz év uralkodói rendeletéit és jogi szövegeit véve alapul. 
Először a Franco halála utáni évben mutatták be, de a bemutatót műsor
ra tűző színházak rágalmak, bombafenyegetések célpontjai lettek.

A flamenco és a színház egyesülése csak az egyik út, amelyen a fiatal 
művészek elindulhatnak, hogy művészetüket bemutassák, reagáljanak 
koruk eseményeire. Ajazz és a rock nem csupán modern zenei formák, 
hanem nemzedékek reakciói is a világra, amelyben élnek. Semmi elkép
zelhetetlen nincs a flamenco és a pop zene kombinációjában. Az egyet
len jogos kérdés, hogy például a flamenco-rock vajon még mindig au
tentikus cigány-andalúz flamenco marad-e. Vajon elvesznek-e a nélkü
lözhetetlen karakterjegyek egy ilyen összeolvadás esetén? Egy ehhez 
kapcsolódó kérdés: vajon nélkülözhetetlenek ezek a vegyes műfajok, 
hogy felhívják az andaluz fiatalok figyelmét -  köztük a cigányokét is 
tegyenek valamit, hogy a flamenco ne váljon holt művészetté? A „Los 
Chunguitos” nevű trió, amelyet három roma fiatal hozott létre az 
Extremadurában, közel a portugál határhoz, hirtelen hatalmas sikere
ket ért el Spanyolország-szerte két flamenco-pop dallal Carlos Saura 
Deprise, Depnse című filmjéből.

Ezt a fajta flamencót a közönség nemcsak könnyebben „nyeli le”, de 
könnyebb ezzel azonosulnia is. A flamenco még színesíteni is tudja a 
popzenét sajátos ritmus- és dallamvilágával. Nem ez lenne az első alka
lom, hogy egy népzenei stílus hozzájárul valamivel egy jóval elterjedtebb 
zenei hagyomány bővüléséhez. Ez persze nem garancia, hogy az elüzle- 
tiesedett (walered-down) flamenco eredeti, hagyományos formái megma
radnak. A popzene már többször kapott inspirációt a flamencótól, de 
igazán új, fejlődést mutató ötletek ritkán születtek. Legutóbb ilyen volt 
Candy Román „Canti Romani” című albuma.

Történtek próbálkozások ajazz zenével való ötvözésre, például Albert 
Mangelsdorff és több flamenco zenész között. Olaf Hudtwalcker, egy imp
resszárió, aki a jazznek és a flamencónak is a szerelmese, mesél arról, ho
gyan ölelte magához Mangelsdorff spontán a táncos Caraestacát „mert 
olyan fantasztikus ritmusérzéke volt”. 1967-ben a baszk P^iro Jttwralde és 
kvartettje Paco de Luciával közösen készített egy flamenco-jazz albumot. 
Miles Davis, Gil Evans („Sketches of Spain”) és John Coltrane („Ólé”) mű
veikbe építették a flamencót, amit de Falla és mások műveinek hallgatá
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sa közben fedeztek fel. Paco de Lucia számos felvételt készített John 
McLaughlinnal és Al di Meolával, amelyekben Paco „egyenes”, díszítések 
nélküli játéka meghatározó hangja a csoportnak.^6

A flamenco mór gyökereihez való visszatérés jegyében néhány fiatal 
zenész, mint például Lole y Manuel Sevillából, arab elemeket szőtt a mu
zsikába. Az ilyen újítások nagyon népszemek lettek bizonyos dalformák, 
leginkább a tangó esetében. Ez az irányvonal többnyire a Fiatal romák 
között népszerű.

Ezeket az új irányokat, fejlődéseket szemlélve nehéz hinni a vissza
visszatérő jóslatnak: a flamenco, mint élő művészet, el fog tűnni. Az utol
só szót adjuk meg Pepe el de la Matrónának, egy művésznek, aki erősen 
hisz a flamenco jövőjében:

„Talán megint hullámvölgy következik, mint már előfordult eddig is -  ki 
tudja? Talán holnap jön valami, ami van olyan jó, amilyen régen volt, ta
lán jobb is.
Mindemellett, amikor azt mondják, üldözés és börtön nélkül a flamen
co meg fog halni, azt mondom: Nincs igazuk. Miért? Mert az emberek
nek mindig lesznek érzéseik, örömük, bánatuk. Nevek és épületek, bár
mi is történjék -  ezek mind változhatnak, de minden más marad 
ugyanaz...
Még maguk az érzések is változhatnak, de mindig lesznek. Amíg a világ 
létezik, ez mindig így lesz...”26 27

Új korszak?

A tömegkommunikáció teijedésével a flamenco új korszakába lépett. 
Csak kevés jó flamenco film készült, például a Los Tarantos (Carmen 
Amaya, La Singla és Antónia Gades szereplésével) és Edgár Nevük Duendey 
misterio dél Flamenco (1964). Ide lehet még sorolni Carlos Saura Flamenco 
című filmjét, de a Vémásznak vagy a Carmennek -  bármennyire is jól 
táncolnak benne Antonio Gades és táncosai, és bármennyire is jó az al
kotás, mint film nem sok köze van az igazi flamencóhoz.

A flamenco mint az énekesek, táncosok és gitárosok művészete, amit 
kevés ember előtt, bensőséges atmoszférával adnak elő, megkérdőjelezhe

26 Schreiner, 2000. 48.
Ti Schreiner, 2000. 48.
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tő, amint -  köszönhetően a videó- és hangfelvételeknek -  bárhol, bármi
kor és bárki előtt megismételhető. Cepero, a híres énekes így panaszko
dott; „Afíáonadok, akik tényleg eggyé tudnak válni az énekessel, ma már nem 
léteznek”.28 Természetesen nem kétséges, hogy a korai felvételek felbecsül
hetetlen értékű dokumentumok a kutatóknak és aficionadóknak. Ezeket 
tényleg nem lenne érdemes betiltani csak a flamenco benső séges sége mi
att. A másik oldalon viszont a hang- és videófelvételek egyes flamenco 
művészek esetében már helyettesítik a közvetlen kapcsolatot, még azok
kal is, akik személyes mentoraik lehetnének. Cabalok és flamencológusok 
helytelenítőleg rázzák a fejüket, és siratják a „misztérium” elvesztését. Ma
rad a kérdés: Van-e joguk azoknak, akik a felvételeket készítik és tanul
mányozzák a flamencót, bennfentesként megjegyzéseket tenni olyan új 
irányzatokra, amelyeket maguk az előadók is követnek? Nem egyedi a 
probléma, a kultúra más területein is felbukkannak olyan hatások, ame
lyeket nem a művészek indítottak útnak,

A Franco-rezsim alatti stagnálás óta a flamenco reneszánszát éli. A 
diktatúra hivatalnokai nem kedvelték a flamencót a szövegeiben rejlő 
szabadság miatt. Ellenben a következő szocialista kormány, amelynek ve
zetője maga is andalúz volt, új polgármestereket nevezett ki Andalúziá
ba, olyanokat, akik sokkal kedvezőbb döntéseket hoztak a flamencóval 
kapcsolatban, mint elődeik. Egyre több helyi flamenco fesztivált és ver
senyt rendeztek, amelyek közül sokat minden évben megismételnek.

Sajnos az utóbbi időben, úgy tűnik, Andalúziában a cigányellenesség 
új hulláma ütötte fel a fejét. Ha ez tényleg így' van, bármennyire is furcsa 
ezt kimondani, jó hatással lehet a flameneóra -  bár a diszkrimináció min
den formája elítélendő ugyanis az elnyomás ellenállást szül, ami a fla
menco újraéledéséhez vezethet.

Vitatkozni lehet azon, vajon a flamenco művészek voltak-e azok, akik 
túl hosszú ideig tettek engedményeket a nagyközönségnek. Amíg erede
ti körülményei között élt a flamenco, nem fenyegette veszély fennmara
dását. Jellegzetes karaktere megóvta az üzletiessé, felszínessé válástól. A 
tény, hogy az igazi cante nem volt alkalmas szélesebb közönségréteg szó
rakoztatására, erősen közrejátszott abban, hogy megvédje a politikai be
folyástól. Az andalúz-cigány flamenco olyan művészet, amelyet külső 
erők nem tudnak addig elpusztítani, amíg a „belsők” meg nem adják rá 
a lehetőséget.

28 Climent, 1964. 159.
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Egy siguiriya első hangjai töltik be a szobát. Egy filigrán nő ül egy sám
lin, korát elárulják a ráncok az arcán, sötét, ritkás a haja. Szemei lesütve, 
karjai a testétől kis szögben eltartva. Figyeli a bevezető „falséta”-kát, és a 
ritmusra halkan tapsolni kezd. Erősen koncentrálva lassan fölemelkedik. 
Fenséges viselkedése miatt jóval magasabbnak látszik, mint amilyen. 
Karjait egy félkör mozdulattal leengedi a törzse mellé, majd a mellkasá
hoz emeli, hogy újra az égbe lökje. Csuklóit lazán tartja, míg ezeket a 
mozdulatokat végzi. Bár kinyitja szemeit, mégis úgy tűnik, mintha átnéz
ne a közönségen, egyenesen a saját leikébe. Egy elegáns mozdulattal len
dít egyet pöttyös ruháján, dobbant a lábával egyet, kettőt, majd fokoza
tosan belemerül a siguiriya mély érzésvilágába. La Joselito táncol. Fla
menco. Nem rikító, harsány előadás heves zenével, szexi kopogásokkal 
kísérve. La Joselito flamencója más. Mégis, ez inkább tűnik régmúlt ko
rok relikviájának. Nem régen történt, hogy ezt a művészeti formát is 
meghódította a showbusiness, felületes turistaattrakcióvá silányítva azt.

La Joselito a 20. század elején született, amikor az első profi flamen
co művészek pályájuk csúcsára értek. Azoknak az előadásoknak a minő
ségét már soha nem fogják elérni. Miért? Talán mert ezek az emberek az 
utolsók, akik éltek akkor, amikor cigányok és andalúziaí fehérek elnyo
más alatt együtt énekelték, táncolták és zenélték a flamencót. Szigorúan 
maguknak, maguk között akkor, amikor olyan fogalmaknak, mint élet és 
halál, szerelem és munka, mindennapi feladatok, félelem és Öröm, még 
jól ismerték a jelentését. Ezek a művészek ekkor tették első lépéseiket a 
professzionalizmushoz vezető szigorú, sok munkát követelő úton. Sok 
munkát igényelt ez az út, mert a közönség akkoriban hozzáértő volt, és 
mélyen együtt érzett ezzel a művészettel. A flamenco iránti érdeklődés 
pedig egyre nőtt, és a közönség fizetni is hajlandó volt érte. Ez volt a fla
menco aranykora, az Edad de Oro.

Hatalmas szerencse, hogy a technológiai fejlődés ekkoriban érte el azt 
a szintet, hogy hangfelvételeken meg tudtak örökíteni néhány előadást, 
ahol énekeltek, gitároztak -  így tudunk valamiféle képet alkotni az akko
ri előadások színvonaláról. A táncról azonban sajnos -  ahol nem elég hal
lani az előadást -  nincsenek ilyen felvételek. Pedig ebben az időben a 
tánc elképesztően intenzív fejlődésen ment át. Az írásos feljegyzések alig 
adnak vissza valamit eme művészet értékeiből, mégis némi információ 
nyerhető belőlük -  de még ezek az írások is hiányoznak. Nem is tudnánk 
semmit a tánc aranykoráról, ha nem lennének olyan táncosok, mint La

A tánc aranykora
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Joselito, akik tanúi voltak annak a kornak, ma még élnek, táncolnak és 
elszigetelődtek az évtizedek alatt a showbusiness káros hatásaitól. Min
denki, aki látja táncolni vagy beszél vele, rögtön érzi, a flamenco Nagy 
Korszakával áll szemtől szemben. La Joselito nemcsak élt az Edad de Oro 
alatt, nagy része volt a létrehozásában is. „Elfelejtette” milyen idős, tár
saságában a „kor” fogalom értelmét veszítette. Történetei tele vannak a 
cigány-andalúz művészet legjobb előadóinak neveivel, akiket ma tiszte
lettel vegyes hódolattal emlegetnek. Mind barátai, tanárai vagy utazótár
sai voltak: az énekesek, Antonio Chacón, Melchior de Machena, Pastora 
Pavón, a legnagyszerűbb gitáros, Ramón Montoya, a táncosok, Juana 
Vargas („La Macarrona”), Magdaléna Seda („La Malena”), Antonio de 
Bilbao, Juan Sanchez („Estampio”) és így tovább. Hat éves korától, ami
kor először színpadra került, ezekkel a művészekkel táncolt.

La Joselito flamencót énekel és táncol. Ő a flamenco. Egy élő lexikon, 
szemtanúja egy olyan művészetnek, amely évszázadokon át apáról fiúra 
szállva élt tovább.

A flamencóban szükség van a beavatásra. Egyes fiatal gitárosok, tánco
sok keresik a flamenco új útjait, de nagyrészt sikertelenül. Egy ember
nek, aki flamencót tanul, kell egy mester. Minden mester halálával a tu
dás hatalmas tárháza tűnik el Örökre. Egy copla, amely a 19. század leg
nagyobb énekese haláláról szól (1910-ben hunyt el), segít megérteni ezt 
a „fiamenco-módra” való gondolkodást:

Cuando murío la Sarneta 
la escuela quedó serrá 
porque se llevó la llave 
dél cante por Soleá.

Mikor Sarneta meghalt,
Az iskolát be kellett zárni, 
Mert magával vitte 
A „cante por soleá” kulcsait.

Ma ez a kulcs a flamencóhoz La Joselito. Egy olyan ember, aki benne 
élt a flamencóban, tudja közvetíteni a mai embernek e művészet jelenté
sét, belső tartalmát. Még él és táncol. Mert tánc nélkül számára nincs 
élet.

La Joselito kapcsolata a flamencóval minden, csak nem intellektuális: 
zsigereivel táncol, nem a fejével. Azok a tanítványok, akik tőle tanulhat
nak, nem egy száraz bemutatót kapnak a legfrissebb technikai újdonsá
gokról. Ellenkezőleg: egy tanítvány úgy viselkedik az ő jelenlétében, 
mint egy Zen buddhista tanítvány mestere előtt.

La Joselito tánca mélyen megmozgat. Egyesek azon a szomorú véle
ményen vannak, hogy már senki nem fog úgy énekelni, mint La Nino de
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los Peines, Ramón Montoya gitárjátéka máig utolérhetetlen, és hogy a 
baile flamenco minősége ma világokkal el van maradva attól, ami a 20. 
század elején volt. Ez a dicsőítés talán nem túl tisztességes néhány mai 
irányzattal szemben, de a régi idők művészeivel folytatott beszélgetések, 
az előadásaikról készített hangfelvételek ezt a nézetet támasztják alá. Az 
’50-es években Ilse Meudtner, az egyik legnagyobb flamenco táncos, az 
igen idős Juan Sanchez Estampio tanítványa volt. Később ezt írta: „Meg
tanultam, hogy Spanyolország elpazarolt egy művészeti formát. Néhány embe
ren keresztül még tovább él, de nekik nincs egyszerű dolguk. Karrierista, pénz- 
hajhász előadók -  bajosan lehetne őket művésznek hívni -  rombolják nem csak 
foglalkozásuk, de a flamenco természetes fejlődését, eredetiségét is, mind az 
ének, a gitárjáték és a tánc terén. Ezzel, bár a flamenco mára világhírű, to
vábbra is a pusztulás veszélyét vonják rá. ”29

A flamenco üzleti vállalkozássá silányítása, amiről Ilse Meudtner be
szél, sok kárt okozott a táncnak. A flamenco, leginkább a tánc, rengete
get szenved Spanyolország egyre növekvő idegenforgalmától, az ország 
egyik fő turista attrakciója lett. Azért sújtja a táncot fokozottabban ez a 
káros hatás, mert a tánc a flamenco legkönnyebben befogadható része, 
első látásra sem annyira kifürkészhetetlen, egzotikus, mint például az 
ének. A táncon keresztül a flamenco izgatottsága nagyszerű mozdulatok 
tablójává változott, egy olyan képet adva így, amely jóval könnyebben fel
fogható, mint megtanulni, megérteni a cante -  elsőre nagyon szokatlan 
-  dallamait. Végül ez az érthetetlenség ellenszenvbe csapott át. Hogy el
kerüljék a hallgató sokkolását ezzel a recsegő, befelé forduló, önelemző 
énekkel, csak táncosok kíséreteként adták elő. A néhány „igazi” énekes 
csak aflcionadók kis csoportja előtt vagy lemezfelvételeken volt hallható. 
Lehetőségeik az előadásra elképesztően beszűkültek. Ugyanebből kifo
lyólag azonban meg tudták őrizni dalaikat, nem kellett engedményeket 
tenniük a közönség kedvéért. A közönség a folytonos (minél kisebb kihí
vást jelentő szórakozásért folytatott) követelőzésében nem is sejtette -  és 
még ma sem sejti hogy annak a csillogó, fényes színpadi show-nak, 
amit lát, semmi köze a flamencóhoz, sőt megerőszakolása egy több száz 
éves művészi kifejezésmódnak.

Furcsa Fintora a sorsnak, hogy ez a showbusiness-szé válás nem a turis- 
taözön hatására kezdett kialakulni, hanem éppen az Edad de Oro idején. 
A bensőséges családi környezetből a café cantanték követelőző közönsé
gének a világába forduló változás megkövetelte az előadóktól, hogy bő

29 Schreimer, 2000. 92,
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vítsék repertoárjukat, és új kifejezési formákat keressenek, A tánc „ki
nyílt, mint egy legyező”.30 Ezzel párhuzamosan egy új irányzat bukkant 
föl, amely az évek múltával egyre nőtt és terjedt: mivel a tánc üzleti szem
pontból a legsikeresebb volt, egyre nagyobb hangsúly került ennek elő
adására. Az egyensúly, ami mindeddig fennállt a flamenco három eleme 
között, felbomlott, és a tánc irányába tolódott el. Nem sok időnek kellett 
eltelnie, hogy az énekesek és gitárosok a háttérbe vonuljanak, és teret 
biztosítsanak a táncosnak -  átvitt és tényleges értelemben is. így a fla
menco, amit mi ismerünk, élénk sarokcsapkodás, hangos, úgynevezett 
„cigány” zenére.

Eredet

Ellentétben a cante különböző fajtáival, a tánccal kapcsolatban nagyon 
kevés kutatást végeztek, és az is nagyrészt a kellő szakértelem nélkül lett 
dokumentálva. Mindazonáltal a flamencológia különböző irányzatai 
nagyjából ugyanazt a vonalat követik. Andalúzia több nagy keleti és nyu
gati kultúra kereszteződésében fekszik, ráadásul itt telepedett le több ci
gány törzs is, akik szintén több kultúra hatása alá kerültek vándorlásaik 
során. Nem vitás, hogy a cante jondo, ami ezen a részén alakult ki Spa
nyolországnak, bizánci, perzsa, héber, görög és arab befolyás nyomát is 
magán hordozza. Mivel a tánc és ének korán összefonódott, egyértelmű, 
hogy ezek a hatások mindkét ágat ugyanolyan erősen érték. Egy kutató 
kimutatta a flamenco tánc közvetlen kapcsolatát a négy nagyobb indiai 
kultikus tánccal (Katak, Kathakali, Manipuri, Bharata Natyam).31 Ez az 
indiai hatás nem egy elszigetelt jelenség, Andalúzia viharos történelmét 
tanulmányozva többször tapasztalunk indiai kulturális jelenlétet.

A cigányok, különösen az andalúziai cigányok indiai eredetét nagy
részt nyelvi bizonyítékokra alapozzák. Feltételezhetjük, hogy ennek a tá
voli múltnak az emlékei nem törlődtek ki teljesen az észak-afrikai ván
dorlások során. Az indiai zene és tánc hatása azonban ezen a területen, 
főleg Cádizban (akkori nevén „Grades”), a föníciaiak által alapított kikö
tővárosban már akkor észrevehető volt, mielőtt a cigányok valaha is be
tették volna a lábukat Andalúziába. Gyakran hindu táncosokat béreltek a

30 Grande, 1979. 362.
31 Schreiner, 2000. 93.
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fesztiválokon, hogy szórakoztassák a közönséget. Később, amikor a ró
maiak elfoglalták Cádizt, ezt a szokást megtartották. A csipkelődő, pi
káns stílusú epigrammáiról híres római költő, Martialis (a mai Spanyol- 
ország területén született Kr. sz. 31-41 között, Rómában élt Kr. sz. 64-98 
között) egyik versében egy fiatal, cádizi táncosnőről ír, amiből arra kö
vetkeztethetünk, hogy az andalúz táncot Rómába is importálták. Nem 
tudjuk pontosan meghatározni, mikor és hogyan kezdett az indiai vallá
sos tánc beszivárogni az andalúz néptáncokba, de biztosan nagyon korai 
időpontban. Ekkoriban már a keresztény körmeneteken, vallási esemé
nyeken is észrevehető az indiai hatás -  annak ellenére, hogy ez első hal
lásra igen abszurdnak tűnik.

Az arab hatást máig könnyen meghallhatjuk a cantejondóban. A tánc 
esetében az arab hatást a mozdulatok felsőtestre való koncentrálásában 
(kéz, karok, csípő) és a lábmunkában (szinte csak a lábfejek mozognak) 
érhetjük nyomon, ugyanis a Korán, csakúgy, mint a cigányok becsületkó
dexe, tiltja a nőknek, hogy a lábuk látható legyen. Az arab táncok, ame
lyek az arabok Andalúziába való betörése után (i. sz. 711) terjedtek itt el, 
már akkor is tartalmaztak cigány elemeket (a cigányok észak-afrikai ván
dorlása miatt), így ezt az arab zenét -  ha csak közvetetten is -  szintén for
málta már az indiai kultúra.

Sajnos azonban ezek mind csak elképzelések, teóriák, amelyek mély
reható, alapos kutatás és dokumentáció nélkül nem túl meggyőzőek. Bár 
az indiai vallási táncok és a baile flamenco részletekbe menő vizsgálata 
kimutatja a rokonság lehetőségét, például a karok, kezek megkülönböz
tetett használatán keresztül. Eme teória támadói azzal érvelnek, hogy a 
cigány-andalúz tánc vallási jelentőséggel nem bír. Az elmélet kiötlői így 
válaszoltak: a baile jondo (a baile flamenco komoly, önelemző formája) 
birtokol valamit egyfajta világi rítusból, ami vallási tartalommal bír: iste
ne Dionüszosz, az az isten, aki a mámor, részegség állapotában egyesíti 
a szenvedést az örömmel. Láthatjuk, hogy biztos tudás híján jobbára a 
sötétben tapogatóznak mindnyájan.

Baile jondo

Az előadó majdnem vallásos áhítata és a baile jondo mélységes komoly
sága, amit a masszív elüzletiesedés egyre növekvő sebességgel rombol, a 
flamenco tánc lényege. Ez fejezi ki alapvetően a szólóisztikus természe
tét. Az egész világot elárasztó tánccsoportok boldogok, hogy megkoreog-
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rafált számaikra rásózhatják a „flamenco” nevet, pedig általában ezekre 
jobban illene a „show pár dollárért” kifejezés, semmit nem találunk ben
nük az autentikus flamencóból. Csak a baile chico (a baile jondóval ellen
tétben vidámabb, könnyedebb hangvételű táncok gyűjtőneve) bizonyos 
formáit táncolják kisebb csoportokban: a sevillanast, a fandango bizonyos 
változatait és a vidám verdialest, Ezek olyan táncok, amelyek valahol fél
úton helyezkednek el a flamenco és az andalúz néptánc között, amelyek 
egyébként -  csakúgy, mint a cigány néptánc -  erős hatással voltak a fla- 
mencóra (ami, mint már említettem, nem népművészet, hanem önálló 
művészeti ág!),

A tiszta flamencót egyedül adták elő. Ez az a forma, amelyben az igazi 
flamenco létre tud jönni: kifejezni egy személy legbelső érzéseit, belső in
tenzitását. Csak egy meghatározott formában dolgozó szólótáncos tudja 
teljes mértékben bemutatni improvizációs képességét, saját lényét; csak 
így tudja a „duende”, az a misztikus géniusz, aki szikráival a spontán ins
piráció tüzét éleszti a flamenco világában, magával ragadni a művészt. Ez 
az individuális kifejeződés egyszerűen nem lehetséges, amikor például 
egy soleát négy ember táncol el egy szigorúan megkoreografalt, gyakor
latszerű táncelőadáson. Ez a flamenco lényegének a megcsúfolása.

Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a csoportos előadások nem le
hetnek magas színvonalúak más szempontok szerint. A kicsit stilizált fla
menco mozdulatok sikeresen beolvadtak például a klasszikus balettbe is, 
és ezzel egy hosszan tartó hozzájárulást adtak ennek a művészeti ágnak. 
Manuel de Falla híres balettje, az El Ámor Brujo (A bűvös szerelem) na
gyon jó példa erre az együttműködésre. Ettől függetlenül a flamenco és 
a klasszikus spanyol balett hangulata, atmoszférája fényévekre van egy
mástól. Még a terminológia is megerősíti ezt: a flamenco táncost 
„baüaor”-nak, míg a balett-táncost „baüarin”-r\ak. nevezik.

A flamenco emocionális ereje a táncosból jön, aki elhagyja saját ma
gát a művészetért, amibe ezzel életet lehel. A flamenco alapjaiban bizal
mas művészet, ami megkülönbözteti a balettől. Mozgatórugóik teljes
séggel ellentétesek. A balett felrepít, a fényt keresi, majdnem súlytala
nok a lebegő mozdulatok, míg a flamenco a földre koncentrálódik, „a 
leghevesebb energia egy pontban, a földhöz kötve, beledöngölve”.32 A pszichi
kai energiát fizikaivá változtatja; akkor jön a katarzis, amikor test és föld 
egyesülnek. A táncos ezt a kapcsolatot, saját súlyának témáját táncolja 32

32 Schreiner, 2000. 95.
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el. A tánc gyökerei a földbe nyúlnak, mintha egy hatalmas mágnes húz
ná oda. A flamencóban nagyon fontos kézmozdulatokat (főleg a nőknél 
igaz ez) egyes szakemberek gyakran a földtől való felemelkedés vágyá
val azonosítják, szerintük a kezek itt szárnyakat jelképeznek.

A klasszikus balett kifelé irányuló művészet- Koreográfiája tágas teret 
igényel, még a szólók alatt is kihasználja a táncos az egész színpadot. A 
flamenco befelé forduló világa ennek az ellentéte: megelégszik egy na
gyon szűk területtel is. Egy egész flamenco koreográfiát el lehet táncolni 
egy asztal tetején.

Két teljesen különböző esztétika vezérli a balettet és a flamencót. A ba
lett táncosok fiatalok, tökéletes kondícióban, tündérszerű, aszexuális 
testalkattal. Ezzel ellentétben az erotika a flamenco alapvető eleme. En
nek az erotikának azonban semmi köze ahhoz a közönséges frivolsághoz, 
ami a turistalátványosságként előadott „flamenco” műsorok sajátja, ahof 
a fő attrakció az (általában fiatal) női táncosok szexuális vonzereje. A 
nagy flamenco táncosok közül sokan csak akkor kaptak elismerést, ami
kor koruk haladtával annyi tapasztalatot gyűjtöttek, hogy művészetüket 
kellő mélység, komolyság itatta át. Lehetséges, hogy egy flamenco táncos 
karrierje csak abban a korban kezdődik, amikor a balett-táncosok már 
szögre akasztják a cipőjüket. Juana Vargas La Macarrona, a táncosok ki
rálynője hatvan évesen, túlsúlyosan érte el karrierje csúcsát. Kilencven 
éves kora után (!) bekövetkezett haláláig ő volt a „Rosales” tablao csilla
ga Madridban. A 20. század elején Jerez de la Fronterában „egy 80 éves 
nő nyert meg egy táncversenyt fiatal, gyönyörű, vékony derekú nők előtt, csak 
azért, mert felemelte karjait, hátravetette fejét és dobbantott egyet a sarkával a 
színpadon

Ez a művészet nem a külső megjelenésből nyeri energiáját; nem fog
lalkozik a Széppel abban az értelemben, ahogyan mi használjuk a kifeje
zést. A flamenco a művész érzékeny leikével sem foglalkozik. Annál in
kább a zsigereivel. És amikor zsigereit hatalmába keríti a duende, vala
mi történik a tablaóban, és a flamenco minden energiája elszabadul.

A spanyol költő, Federico Garda Lorca, akit lenyűgözött a flamenco, 
megpróbálta megmagyarázni a duende jelenséget egy egyetemi előadá
son Kubában, 1930-ban. Elmesélt egy történetet az énekes Pastora 
Pavónról („La Nina de los Peines”), aki egy éjszakán át egy kiválasztott 
csoportnak énekelt egy kis tavernában, Cádizban^Játszott különböző hang
színeivel, eggyel az árnyékok mélyéről, eggyel, ami olvasztott ónból volt, eggyel, 
amit moha fedett; összekuszálta a hajában, megszórta kamillával, vagy elvesztet
te a sűrű aljnövényzetben. Mindezt sem,miért" A közönség mozdulatlan volt.
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A legfontosabb nem történt meg. Csak amikor „hang nélkül, levegő nél
kül, mozdulatok nélkül, leforrázott torokkal -  de a duendével” énekelt, 
csak akkor volt képes „összetörni az ének szerkezetét és szabadon enged
ni egy szilaj, száraz démont” és a közönség „darabokra tépte a ruháit”. 
„La Nina de los Peines”, szét kellett, hogy tépje hangját, mert tudta, hogy 
értő közönségnek énekel, amely nem a külsőségeket, hanem a lényeget 
akarja -  tiszta zenét, pont annyi anyaggal, ami elég, hogy létrejöhessen. 
Mindent, amit tudott, és ami bizonyosságot ebből a tudásból nyert, el kel
lett engednie; el kellett küldenie a múzsáját és várni segítség nélkül, elha
gyatottan, várni a démont, hogy megjelenjen, és csatába ereszkedjen ve
le. „És ekkor hogy' énekelt! Hangja nem zene volt többé; vérfolyammá 
alakult, megnemesülve a fájdalom és a sors által”.33 34

Művészet, amely kifordítja a zsigereket, és visszautasítja a szépség mö
gé rejtőzést -  ez az igazi flamenco. Egyértelmű, hogy ez nem a felületes 
szórakoztatás egy formája. A flamenco nem kedveskedik, természeténél 
fogva nem ilyen: „Sem a spanyol tánc, sem a bikaviadal nem szórakoztató sen
kinek, aki részesévé válik; az ok a duende jelenléte, ami miatt a cselekmény 
szenvedést okoz.”54 Természetesen a baile jondo sokkal közelebb áll az 
énekes harsány, furcsán rekedt hangjához, mint a csillogó, kellemes szín
padi előadáshoz, amely technikai tudással kápráztat el. „A baile jondo 
varázslat, ördögi és borzasztó”.35 Az apollói szépség és a dionüszoszi má
mor eme figyelemreméltó elegye, a flamenco tragikus, abban az értelem
ben, ahogy az az ókori görög tragédiákban megjelenik, A flamencóban 
az apollói szigorú forma és fennköltség háttérbe szorul a dionüszoszi kéj 
mögött: a bepillantás minden szenvedő természetébe a mámor olyan ál
lapotát indukálja, amelyben a fájdalom kéjjé válik. Csak ha tekintetbe 
vesszük a flamenco szólóisztikus jellegét, ami a tragédia és öröm egy sze
mély által való kifejezéséből született, nyeri el ez a dionüszoszi művészet 
kulturális egyetemességét.

Ez a minőség mérhetetlen követeléseket ró a művészre. Az afi- 
cionadók egy része egyetért abban, hogy csak a duendével kötött szövet
ség által teljesíthetőek ezek az igények. Csak azokkal egyezkedik ez a 
misztikus démon, akik eladták testüket és lelkűket ennek a művészetnek? 
Olyan előadók, mint La joselito, táncukkal elvezetnek minket életük esz- 
szenciájához csakúgy, mint a flamenco lényegéhez, és ekkor a közönség

33 García Lorca, 1973. 61. skk.
34 García Lorca, 1973. 118.
35 Schreiner 2000. 96.
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megérez valamit emiek a keleti és nyugati kultúrák keveredéséből létre
jött egyedi művészetnek az eredetéből.

Ne bolondosuk magunkat -  La Joselito teste egy nőé, aki a flamenco 
világába született, a 20. század elején. De nem ez a lényeg. Közönségét 
nem a testével, hanem azzal bűvöli el, hogy figyelmüket teljes egészében 
a művészetre fordítja. Populáris produkciók ezzel ellenben a „flamencót” 
arra használják hogy dühöngő, kacér „mű-Carmeneket” mutassanak ne
künk. Más andalúz-cigány produkciók a hangsúlyt az önmagáért való 
technikára, virtuozitásra helyezik. Mindkét esetben a flamenco lényege 
elveszik a pompa, a színes látvány mögött, száműzve így a duendét: 
Adieu,, Dionüszosz! -  elpusztított a profizmus és a pénzügyi érdek.

A baile flamenco technikája

A rendkívül fürge lábmunkát tartják a baile flamenco legtipikusabb vo
násának. Ez a nézet azonban figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy a 
„zapateado” -  kopogó hang, amelyet a sarokkal és a sóiéval (,,zapato”, a ci
pő sarka) képeznek -  eleinte csak a férfiaknál létezett. Mivel nagy fizikai 
erőt igényel, sokáig a zapateadót a férfiassággal azonosították.

A nők nagyrészt karjukkal, kezükkel és vállaikkal táncoltak. Bár ma a 
női és férfi tánc közötti különbség már nem olyan egyértelmű, a nők még 
mindig többet használják felsőtestük. Eredetileg a táncosnők klasszikus 
alaphelyzetére egy kissé ívelt hát volt a jellemző, amit mára általában 
már eltúloznak. A karokat enyhe ívben tartják, amit nem tör meg a kö
nyök. „Egy nő karja hullámzó, simogató, majdnem érzéki mozdulatokat kell, 
hogy végezzen, mindezt szétálló ujjaival végrehajtott díszítő mozdulatokkal kí
séri. A férfiak karmozdulatai feszesebbek, határozóttabbak, visszafogottabbak, 
geometrikus, kifejező mozdulatokat végeznek: olyanok, mint levegőt szelő kar
dok”. A nőkkel ellentétben a férfiak ujjaikat zárva tartják.

A zapateado mellett mind a férfiak, mind a nők alkalmazzák építőst 
(csettintés) és a palmast (ritmusos taps), gyakran kétszer olyan gyorsan, 
mint a ritmus. Ezen kívül a kezeket semmi másra nem lehet használni, 
hogy szabadon maradjanak a baile de brazos (karok tánca) számára. így 
a kasztanyetta tiltott -  bár világszerte azt gondolják, hogy ez tipikus fla
menco kellék. Csak a klasszikus spanyol táncokban és a tradicionális 
andalúz csoporttáncokban használják ezt a hangszert, a közönség igé
nyeinek kielégítésére azonban ma minden „flamenco show-ban” meg
jelenik.
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Teljesen autentikus és fontos látványeleme a flamencónak a bata de 
cola, a flamenco táncos ruha. Általában az egész testet fedi, gyakran 
pöttyös anyagból készül, fodrokkal díszítve, amit egyértelműen a cigá
nyok színes népi öltözete inspirált. Combközéptől a bata de cola kibővül 
egy hosszú, fodros uszállyá, amit régen keményítettek, ma egyszerűen 
merevítőket varrnak bele. A soleá, az alegrías és a siguiriya kötelező tar
tozékai az ezzel az uszállyal végzett elegáns fordulatoknak.

A bata de cola szerepel egy anekdotában, amelyet La Joselitonak me
sélt gyermekkorában mestere, Juana Vargas la Macarrona. Egy juergán 
történt egy café cantantében, amire egy tehetős sevillai ganadero (bikate
nyésztő) meghívott minden jelentős flamenco művészt. Ott volt Ram ón 
Montoya, Antonio Chacón, Pastora Pavón, Manuel de Huelva, El Nino 
Glória, Estampio, La Malena stb. Ezen az összejövetelen a házigazda fel
ajánlott 5000 pesetát (egy flamenco táncos átlagos keresete akkoriban 
10 peseta volt!) az ifjú Macarronának, ha bata de Colájában úgy tud tán
colni egy nagy tálcára állított, harminc hosszú nyakú sherrys üveg között, 
hogy nem lök föl egyet sem. Juana Összeszedte minden bátorságát, elkez
dett táncolni tiszta fehér ruhájában, aminek uszályát aznap véletlenül ki
vételesen erősre keményítette. Egyetlen üveg sem borult fel! Ebből a 
pénzből utána egy lakást vett magának.

A férfi táncosok általában fekete nadrágot, széles övsálat és kiszélese
dő ujjú fehér inget viselnek. Néha rövid mellényt („chaleco”) is hordanak 
az ing fölött. Ha a nők olyan táncot adnak elő, ami eredetileg tipikus fér
fitánc volt (ilyen például a farruca), ők is ilyen ruhát viselnek.

Bár mára a gitár teljesen elfogadottá vált, mint a tánc (és ének) kísé
rete, régen csak énekre táncoltak. Ezt a régi flamenco dalok erős, lükte
tő ritmusa tette lehetővé. Hogy kifejezőbbé tegyék éneküket, az előadók 
a hangsúlyt a hajlításokra kezdték helyezni. Ennek következtében sok 
dalforma, főleg a fandangók annyira elvesztették ritmusukat, hogy egy
re kevésbé lehetett táncolni rájuk, végül teljesen lehetetlenné vált. A 18. 
század vége előtt, amikor a gitár már elfogadott kísérőhangszerré vált, a 
ritmust tapssal, nádpálcák összeiitögetésével, vagy nodillos-szál (ujjal ko
pogás az asztalon) tartották.

Gitáros és táncos között tökéletes összhangnak kell lennie, hogy si
keres előadás jöjjön létre. Ez azt is jelenti, hogy a gitárt aláfestésnek 
használják, az éneknek és a táncnak alárendelve. Nem a táncos táncol 
a zenére, a gitáros zenél a táncra! Mivel a különböző táncstílusoknak 
meghatározott felépítése van -  ezen belül persze engedélyezett az imp
rovizáció -  a gitárosnak tudnia kell kísérni egy táncost minden előze-

69



70



rés próba nélkül. A gitárosnak ismernie kell az adott tánc felépítését, 
alapvető lépéseit -  „saber su obligación” (tudja a dolgát), mondják az 
előadók. A gitárosnak tudnia kell reagálnia a különböző hagyományos 
vagy spontán jelekre is, amelyek szervezik a táncot: ilyenek lehetnek lé
pések, mint a llamada, farmca, desplanles, hosszabb mozdulatsorok vagy 
pózok.

Az alegría, a „flamenco tánc királynője”, egy tipikus női tánc, bár ki
alakulása óta táncolják férfiak is (ilyenkor persze több hangsúlyt fektet
nek a zapateadóra). A nők a hagyományos bata de colát viselik, nagyobb 
fontosságot tulajdonítva a kezeknek, felsőtestnek. Eleinte zapateadót na
gyon ritkán használták, később kicsit gyakrabban. Az alegría egy nagyon 
színes, változatos tánc, amelynek részeit nagyon könnyű megkülönböz
tetni, ezért alkalmas jóval részletesebb leírásra. Ez nem egy egy széni do
log (bár nagyon „modern”), ha egy olyan művészetről van szó, ami a sze
mélyes kifejezés terén ennyi szabadságot biztosít az előadónak. Ebből 
adódik az is, hogy a flamencót nem tanítják abban az értelemben, ahogy 
a társastáncokat vagy a szigorúbb rendszerű néptáncokat szokták. Egy 
flamenco tanár soha nem tanít egy egész táncot, koreográfiát, csak an
nak egyes elemeit, amit aztán a tanítvány úgy variál, ahogyan akar. Min
den táncos saját, egyedi táncát építi föl; egy alegría kurzus nagyrészt at
tól függ, hogy a táncos éppen akkor hogyan érzi magát. így a most kö
vetkező leírás az alegría legegyszerűbb változatának hagyományos ele
meire terjed csak ki.

Szóló gitár bevezetővel kezdődik, amelyet néha palmas claras-szál 
(hangos taps) kísérnek. A táncos a színpadon áll, általában tapsol, hogy 
felvegy e a ritmust, a táncosnő ül, ő is tapsol, és várja, hogy rá kerüljön 
a sor. A férfiak máig teljesen másképp táncolják az alegríát, mint a nők. 
Ez a bata de cola miatt van. Ugyanis koreográfia egyes részeit e nélkül 
a ruhadarab nélkül nem lehet előadni. A férfi élénk zapateadóval (ko
pogás) kezd, míg a nő llamadával,36 amit pár előre megkoreografált 
mozdulat követ, művészi forgásokkal díszítve, ami nagyon jól mutat a 
ruha hosszú uszályával. Ezt a részt mindketten egy toriéval zátják.37 Al
kalmanként itt egy zapateado szokott következni, de a következő rész ál
talában a „sitencio” vagy „rosas”. Ez a szakasz a klasszikus spanyol balett
ből származik, így a zapateado itt egyáltalán nem tanácsos, még a férfí-

36 Díszes lépés, felhívja, a gitárost a tánc bizonyos egységének kezdetére.
37 A llamadával el len tétben, amely egy szakasz kezdetét jelöli, a corte a szakasz végén 

helyezkedik el.
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ak számára sem. A tánc ekkor egyértelműen a felsőtestre, a karokra és 
a csípőre koncentrál. A stílus komoly, határozott. A táncosnőnek itt le
hetősége van bemutatni, milyen művészien tudja használni a bata de 
colát. Lefekteti a ruha uszályát a földre, ami lábának tompa dobbantá- 
saira hirtelen felemelkedik.

Egy rövid, gyors llamada vezeti be a harmadik szakaszt, amit 
„panaderas”, „castellana” vagy „ída” néven ismernek. Ekkor kezd a 
tánc nevére hasonlítani (alegría: Öröm, vidámság). A rosas komolysága 
után itt az előadás játékos, könnyed, lebegő lesz. A tánc ekkor még 
mindig elég pontosan koreografáit, zapateadót ritkán alkalmaznak. 
Ennek végét is egy eleven corte jelzi, majd egy szünet -  csönd a vihar, 
az escobilla előtt.

Az escobillát a zapateado uralja. Technikai felkészültséget és erőt 
ugyanúgy kíván a táncostól, mint képességet a zene apró rezdüléseinek 
megérzésére, tolmácsolására. Az escobilla hossza nagyrészt a táncos ké
pességeitől és kitartásától függ, aki gyakran csak a lábára koncentrál tes
te többi részét mozdulatlanul hagyva. A lépések szimmetrikusak, azaz a 
bal láb minden lépésre válaszol, amit a jobb végrehajt.

A ’ 60-as évek óta divat, hogy a táncos a közepén hirtelen abbahagyja 
az escobillát, a gitáros is csöndben marad, csak halk, tompa taps (palmas 
sordas) tartja a ritmust, majd a táncos fokozatosan gyorsítva visszatér a 
tánc ritmusába, párbeszédet folytatva a tapsolóvaí. A taps csak akkor lesz 
ismét éles, tiszta (palmas claras), amikor a gitáros is újrajátszani kezd.

Az alegría csodálatos befejezése egy másik tánc, a bulería nevét köl
csönzi, amelynek őrjöngő stílusa, ritmusváltásokkal egy teljesen új len
dületet ad a táncnak. Mindkét formának ugyanaz az alapritmusa (12 
ütéses peiódusok, hangsúly az L, 4., 7., 9., 11. ütéseken), de a bulería 
sokkal gyorsabb. Egy bevezető llamada után, amit néha a táncos a kö
zönségnek háttal végez, a tánc, a taps és a gitár egyre gyorsabb és gyor
sabb lesz, míg hirtelen, ugyanabban a pillanatban, mindhárom egyszer
re abbamarad.

Összegzés

Remélem sikerült valamit bemutatni a flamencóból, a flamenco táncból. 
További részletekbe merülni ennek a tanulmánynak a keretei között 
nem lehetett, de megpróbáltam mindenből annyit legalább elmondani, 
hogy érthető legyen az egész.
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Bizonyos helyeken nem foglalok határozott állást egyes kérdésekben, 
ennek oka a szakirodalomban található, egymásnak teljességgel ellent
mondó elméletekben keresendő.

Vegyes érzelmek kerülgettek végig az írás során. Csodálat e felé a 
művészet felé és szomorúság, látva a világ értetlenségét, éretlenségét. 
Látva, hogy az emberek nem ismerik fel az értéket, értéknek tartják az 
értéktelent, ezzel olyan pusztítást végezve, amelyet soha fel nem fognak, 
ugyanis mire ráeszmélnének, mit tűntettek el, már nem lesz idejük 
megismerni.

Sok mindennel van úgy, hogy nem a megérdemelt helyén találjuk ma
napság, így van ez a flamencóval is. De a helyzet nem reménytelen. Sok 
mindent lehet tenni a tánc, a flamenco ügyéért. Rá lehet nyitni az embe
rek szemét arra, amit nem látnak.
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