
Luca Anna

A HOLD

A hold kinyÁlik majd ¢s rÀnk zuhan.
K¢t Ãj dimenziÂ; f¢lmÃlt ¢s negyedj´vû
csukÂdnak ´ssze. SzÀrnyaik f´l´tt
s´t¢t fejen: arany pupillapÀr.

ESý

Az esû az¢rt olyan v¢gzetes, mert lefel¢ vonzza
a tekintetet: teljes erej¡kbûl zuhanÂ cseppek robban-
nak fel a f´ld´n, vagy arccal lefel¢, nyitott szemmel
vÀgÂdnak a vÁzre; repeszek szaggatta tÂcsat¡k´r, vÁz
veri sz¢t a vÁz arcÀt: ´ngyilkossÀgok ´r´k´s, ¢lû
allegÂriÀja.

Hadas MiklÂs

A TESTET ¹LT¹TT L°T KºL¹N¹S
KETTýSS°GE

àUram, ha egy nû zen¢t szerez, az olyan, mint amikor
egy kutya a hÀtsÂ lÀbÀn s¢tÀl. Nem csinÀlja jÂl, de
meglepû, hogy egyÀltalÀn k¢pes rÀ.Ê

(Cecil Gray, 1928)

A XIX. szÀzad elûtti idûkben csak kiv¢telesen fordult elû, hogy egy nû ´nÀllÂ alkotÂ-
müv¢ssz¢ vÀlt volna. A mÃlt szÀzad mÀsodik fel¢tûl a nûi szerzûk jelenl¢te az irodalmi
¢letben mÀr nem szokatlan jelens¢g, bÀr a müv¢szetek mÀs ter¡leteinek bev¢tel¢re
m¢g sokÀig kell vÀrni. Napjainkban azonban mÀr senkit nem lep meg, hogy a nûk
reg¢nyt ¢s verset Árnak, szobrokat vagy filmeket k¢szÁtenek. °ppen ez¢rt ¢rdemes el-
gondolkodnunk: vajon mi lehet az oka annak, hogy nûi zeneszerzûvel viszont mind-
mÀig nagyon ritkÀn talÀlkozhatunk. A zeneszerz¢s (¢s a drÀmaÁrÀs) kifejezetten f¢rfias
münemek volnÀnak? E ter¡leteken a szokÀsosnÀl is erûsebb hÀtrÀnyosabb megk¡l´n-
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b´ztet¢sben r¢szes¡ln¢nek a nûk? EgyÀltalÀn: mi a helye a nûnek a zenemüvel¢sben
manapsÀg?

A mÃlt szÀzad derekÀtÂl az arisztokrÀcia nûtagjai mellett mÀr a polgÀrnûk is jelentûs
dekoratÁv müvelts¢ggel rendelkeznek; a polgÀri vilÀg munkamegosztÀsi rendszer¢ben
a kapcsolatteremt¢s ¢s a szÂrakoztatÀs teendûi elsûsorban rÀjuk hÀrulnak. Jobb csa-
lÀdokban a hÀz Ãrnûje ¢s kisasszonyai idegen nyelveken tÀrsalognak (mÁg a csalÀdfû
t´bbnyire csak az ¡zlet vitel¢hez n¢lk¡l´zhetetlen nyelvtudÀssal rendelkezik), jÀrato-
sak a konyha- ¢s kertmüv¢szetben, az û feladatuk a hÀz k¡lsû ¢s belsû k´rnyezet¢nek
csinosÁtÀsa, kellemess¢ t¢tele vagy ¢ppen a vend¢gsereg szÂrakoztatÀsa hangszer- ¢s
¢nekszÂval. A szÀzadfordulÂn a zeneakad¢miÀkon a zongoristÀk ¢s vonÂsok fele, sût
k¢sûbb m¢g nagyobb hÀnyada polgÀri szÀrmazÀsÃ nû. A tehetûsebbekn¢l f´l sem me-
r¡l, hogy zenei pÀlyÀra l¢pjenek, hiszen a munkab¢rre nincs sz¡ks¢g¡k. A szeg¢-
nyebbje zongoratanÀrnûv¢ vagy zenekari muzsikussÀ vÀlhat (az ¢nekesnûk esete k¡-
l´n k¢rd¢s), Àm zeneszerz¢s szakon azÂta is csaknem kizÀrÂlag f¢rfiak v¢geznek! Ha
nagy ritkÀn m¢gis akad k´z´tt¡k egy-k¢t nû, legf´ljebb kiv¢telk¢ppen siker¡l a f¢rfi-
k´z´ss¢g ¢s -k´z´ns¢g Àltal elfogadott ´nÀllÂ alkotÂvÀ vÀlnia.

Az alapfokÃ zeneoktatÀsban ä akÀrcsak a k´zoktatÀs egy¢b ter¡letein ä m¢g ma is
ÀltalÀban nûk tanÁtanak. Ahogy k´zelÁt¡nk a felsûbb szintü k¢pz¢s fel¢, egyre valÂszÁ-
nübb, hogy a tanÀri kart z´mmel f¢rfiak alkotjÀk. A profi k´z´s zen¢l¢si formÀkban
ugyanakkor mÀra t´bb¢-kev¢sb¢ kiegyensÃlyozÂdtak a nemek k´z´tti arÀnyok: a
szimfonikus zenekarokban ¢s kamaraegy¡ttesekben nagyjÀbÂl ugyanannyi nû jÀtszik,
mint f¢rfi. Az egyes hangszercsoportok k´z´tt persze talÀlhatunk k¡l´nbs¢geket. MÁg
egyes kisebb m¢retü vagy hangerejü hangszereket (fuvola, hÀrfa) szÁvesebben vÀlasz-
tanak a nûk, a nagyobb hangerejü fÃvÂsokat megszÂlaltatÂk k´z´tt (s azon bel¡l is
fûleg a r¢zfÃvÂsoknÀl) egy¢rtelmü a f¢rfit´bbs¢g. Ez talÀn visszavezethetû bizonyos
biolÂgiai adottsÀgokra is (t¡dûkapacitÀs stb.), bÀr ha arra gondolunk, hogy a nûi k¢z
m¢ret¢t ¢s erej¢t Liszt idej¢ben sokan m¢g tÃl àkicsinekÊ tartottÀk a zongorÀzÀshoz,
akkor igencsak Âvatosnak kell lenn¡nk az ilyen kijelent¢sekkel.

çm hiÀba jÀtszik ugyanannyi f¢rfi ¢s nû egy szimfonikus zenekarban, ha az egy¡t-
tesen bel¡li hatalmi viszonyok a nemek k´z´tti l¢nyegi egyenlûtlens¢gen alapulnak.
Hiszen ä hogy a legnyilvÀnvalÂbbal kezdjem ä a hangzÂ mindens¢get megalkotÂ ze-
neszerzû mellett a karmester, a zene megszÂlaltatÀsÀnak irÀnyÁtÂja is csaknem mindig
f¢rfi. A karmester f´nt Àll a dobogÂn, kez¢nek varÀzs¡t¢seivel uralkodik egy k´z´ss¢g
felett, gesztikulÀciÂival ¢s visszautasÁthatatlan mozdulataival megszabja a jelent¢seket,
ÀtfordÁt, lefordÁt, ¢rzelmeket, hangsÃlyokat ¢rz¢keltet, testiv¢ sürÁti, eljÀtssza a zen¢t;
egyben tart, irÀnyÁt, meghatÀrozza a tempÂt, a ritmust, az arÀnyokat, megk¡l´nb´zteti
a l¢nyegest a l¢nyegtelentûl, elhatÀrol, kiemel; k´zvetÁt a szerzû, a k´z´ns¢g ¢s a zene
megszÂlaltatÂi k´z´tt; pillantÀsÀval jutalmaz ¢s dics¢r, mennybe meneszt, ¢s pokolra
juttat; û az abszolÃt k´z¢ppont, a teremtû szerep¢nek alakÁtÂja, a megk¢rdûjelezhe-
tetlen mester, a maestro. (A maestro ¢s a maestoso, a mester ¢s a fens¢gess¢g kategÂ-
riÀinak k´zels¢ge sem v¢letlen: etimolÂgiailag k´z´s a gy´ker¡k. K¡l´n figyelemre
m¢ltÂ, hogy az olasz kifejez¢st a legt´bb nyelv befogadja, ezzel is egyetemess¢ spiri-
tualizÀlva e foglalkozÀst.) Kell-e a karmester¢n¢l f¢rfiasabb szereplehetûs¢g? Kell-e,
van-e mÀs tev¢kenys¢g, amely az uralmat t¢nylegesen ¢s szimbolikusan is t´k¢leteseb-
ben jelenÁti meg? VersenytÀrsnak talÀn csak a dombtetûn ÀllÂ egykori hadvez¢r te-
kinthetû (modern utÂdja azonban mÀr nem, hiszen û, a komputer vez¢relte z¡mm´gû
gyilkolÂapparÀtus gombjai f´l´tt mozgatva ujjait, elrejtûzik).
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A karmester szerep¢nek felsû osztÀlybeli jelleg¢t akkor ¢rthetj¡k meg igazÀn, ha
munkÀlkodÀsÀt az edzû¢vel hasonlÁtjuk ´ssze. Az edzû ä aki szint¢n egy k´z´ss¢g mü-
k´d¢s¢nek elûmozdÁtÂja ä nevets¢ges proletÀrfigura a szmokingos, kez¢ben varÀzs-
pÀlcÀt tartÂ, mozdulataival vilÀgot teremtû karmesterhez k¢pest. Az edzûnek nincs
varÀzsereje: hiszen û a pÀlya sz¢l¢n (tehÀt nem a k´z¢ppontban), a kispadon (micsoda
besz¢des elnevez¢s!) helyezkedik el, izgatottan ugrÀndozik, kiabÀl, mutogat, kÀrom-
kodik, egyik cigarettÀrÂl a mÀsikra gyÃjt, erûlk´dik. Az eleganciÀhoz ¢s magÀtÂl ¢r-
tûdû erûh´z k¢pest û csak az alÀrendelt, tehetetlen, hatalmÀtÂl megfosztott, kiszolgÀl-
tatott alsÂ n¢posztÀly megtestesÁtûje. A karmester a k´z¢posztÀlybeli vÀgyk¢pek sze-
repk¢szlet¢bûl merÁt, az edzû¢ben az alsÂ osztÀlyok sÂvÀrgÀsai ´ltenek testet. Az eg¢r
pocoknak Àlmodja magÀt, a sÂlyom griffmadÀrnak.

Egy mÀsik lehets¢ges ´sszehasonlÁtÀs a karmester ¢s a karnagy k´z´tti. MÁg a kar-
mester vilÀgteremtû vÀtesz, prÂf¢ta, de legalÀbbis a zene fûpapja, addig a karnagy
(karvezetû) sz¡rke eminenciÀs: apÀca, szerzetes, k´ztisztviselû. A zene szolgÀja. A ru-
tinszerüv¢ vÀlt karizma b¡rokratÀja. Ugyanakkor ä ha az edzûvel hasonlÁtjuk ´ssze ä
a karnagy is a karmester tÀrsadalmi osztÀlyÀhoz tartozik. ý is tud varÀzsolni, de csak
kis varÀzslatokra k¢pes. Mikor a kÂrust vez¢nyli, csupÀn a r¢sz¢rt felelûs: a zenei eg¢-
szet nem lÀtja Àt. °s bÀrmennyire igyekezne is, az ¢nekhangokkal gazdÀlkodva mind-
´ssze a fortissimÂval d¡b´rgû zenekar hangerej¢nek t´red¢k¢t k¢pes megszÂlaltatni.
Mi sem bizonyÁtja hÀt jobban, hogy varÀzsereje is kisebb?! Ugyanakkor karvezetûk¢nt,
szer¢nyen hÀtt¢rben maradva, m¢gis imitÀlhatja a maestro gesztusait, testjÀt¢kait, me-
rÁthet belûle, modellk¢nt f´lhasznÀlhatja; alÀdolgozhat, bedolgozhat neki: segÁthet a
f´lk¢sz¡l¢si folyamatban.

A karmester karizmÀjÀt s¢rten¢, ha a szÁnpadra l¢pve û adnÀ meg a hangot. S noha
minden tekintetben û a hangadÂ, e t¢nyleges aktust az û delegÀltjÀnak, az elsû hege-
düsnek (ministrÀns!) vezet¢s¢vel v¢gzik el a zen¢szek. Hiszen a maestro nem arra hi-
vatott, hogy r¢szletk¢rd¢sekkel foglalkozzon, dolga a nagy eg¢sz ¡gyeinek k¢zben tar-
tÀsa. Ezzel szemben a karvezetû, miutÀn diszkr¢ten megjelenik a szÁnpadon, f¢lszeg
mosolyÀval, r´vid meghajlÀsÀval mintegy bocsÀnatot is k¢r alkalmatlankodÀsÀ¢rt,
majd kis hangvillÀjÀt elûkapva maga hallatja a hangot, amelynek alapjÀn a szÂlamve-
zetûk k¡l´nb´zû magassÀgÃ bÃgÀsba kezdenek. Azaz: kicsit sz¡rke, kicsit monoton,
kev¢sb¢ lÀtvÀnyos, kicsit hÀtt¢rben maradÂ (Àm alkalomadtÀn ä amÃgy kiengesztel¢s-
k¢ppen ä diszkr¢ten rivaldaf¢nybe ker¡lû) tev¢kenys¢ge arra valÂ, hogy az ¢vszÀzadok
sorÀn fokozatosan elnûiesedj¢k ä hasonlÂan az irodai tisztviselûh´z, a pedagÂgushoz,
majd utÂbb a kulturÀlis ¢let oly sok munkak´r¢hez.

A nemek k´z´tt a hangszeres szÂlistÀk karrierlehetûs¢gei szempontjÀbÂl is komoly
egyenlûtlens¢geket ¢s arÀnytalansÀgokat figyelhet¡nk meg. A zongoramüv¢sz, a
hangszeres sztÀr e legt´k¢letesebb ¢s leggyakoribb p¢ldÀja az esetek els´prû t´bbs¢-
g¢ben f¢rfi. Hogy is lehetne ez mÀsk¢nt, amikor a legt´bb müvet ¢ppen neki, a leg-
virtuÂzabb ¢s leglÀtvÀnyosabb ´ndemonstrÀciÂs lehetûs¢ggel rendelkezûnek kompo-
nÀltÀk (hiszen szemmel is lÀthatÂ, hogy neki, a zongoramüv¢sznek kell minden zen¢-
szek k´z¡l a legnagyobb erûfeszÁt¢st kifejtenie a verseny[mü]beli gyûzelem ¢rdek¢-
ben). E f¢rfidominancia mÀr csak az¢rt is t´rv¢nyszerü, mert a teremtû munkÀjukat
magÀnyosan, Àm t´bbnyire ¢ppen a zongora tÀrsasÀgÀban v¢gzû zeneszerzûk keze ä
ki szÂlhatnÀ meg ûket ¢rte? ä ´nmaguk fel¢ hajlik: müveiket sajÀt hasznÀlatra kom-
ponÀljÀk. A mindenhatÂsÀg tobzÂdÀsa egy¢bk¢nt, amikor a zeneszerzû sajÀt zongora-
verseny¢t a koncertpÂdiumon fej¢vel ¢s szem¢vel (no jÂ, szabad mÀsodperceiben ke-
z¢vel is) dirigÀlja. (Nem v¢letlen az sem, hogy a zongora meghatÀrozÂ szerepet kap a
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kontrapunkt- ¢s ́ sszhangzattan-stÃdiumokban is, melyek a zenei k¢pz¢s legf¢rfiasabb
r¢szei, hiszen a szerkezeteket ¢s a funkciÂkat, azaz a hangzÂ vilÀg eg¢sz¢t igyekeznek
¢rz¢kelhetûv¢ tenni.)

A zongoristÀk az¢rt is jÂ es¢llyel f¢rfiak, mert ez az a hangszer, amelyen az eszk´z-
hasznÀlÂ kellûk¢ppen (azaz kellû intenzitÀssal ¢s kellû lÀtvÀnyossÀggal) mük´dtetheti
az eszk´z´k uralÀsÀra szolgÀlÂ k¢sztet¢seit: akÀrki lÀthatja, hogy a frakkos szelÁdÁtû
k¢pes a leghatalmasabb hangszer-Àllat domesztikÀlÀsÀra! Ez pedig igazi f¢rfimulatsÀg!
A zongoramüv¢sz minden mÀs hangszerszÂlistÀnÀl egy¢rtelmübben testesÁti meg az
eszk´zeit igÀba hajtÂ, maga alÀ rendelû, mÀson ¢s mÀssal jÀtszÂ mester ideÀltÁpusÀt.
RÀadÀsul oly mÂdon, hogy e megszelÁdÁt¢s mintegy cirkuszi attrakciÂk¢nt a nyilvÀnos-
sÀg, a figyelû szemek elûtt zajlik, vagyis a bukÀs kockÀzatÀval jÀr. BÀtorsÀg, lelkierû,
kockÀzat, virtus, azaz f¢rfier¢nyek sz¡ks¢geltetnek hozzÀ. S ha Ágy fogjuk f´l a dolgot,
talÀn mÀr nincs is olyan messze egymÀstÂl a torreÀdor ¢s a zongoramüv¢sz figurÀja.
CsupÀn ez utÂbbi, felsû osztÀlybeli jelleg¢n¢l fogva, a virtushoz sz¡ks¢ges fizikai erû-
kifejt¢st Àtt¢telesen ¢s stilizÀltan ä egy helyben ¡lve, s valamennyi energiÀjÀt az ujjaiba
´sszpontosÁtva ä v¢gzi, szemben az elûbbivel, aki n¢pi gy´kerü, mediterrÀn mivoltÀbÂl
adÂdÂan hangsÃlyosan ¢s patetikusan, f¢rfias testis¢g¢t, erûkifejt¢s¢t el nem rejtve (ha
tetszik, f¢rfiassÀgÀval hivalkodva) munkÀlkodik. (Ebben az ́ sszef¡gg¢sben egy¢bk¢nt
pÀrhuzam vonhatÂ a toro de fuego improvizatÁv n¢p¡nnep¢ly-forgataga ¢s a jam ses-
sion hasonlÂk¢ppen nem kockÀzatmentes zenei esem¢nysora k´z´tt is.)

Az ¢nekesekn¢l eg¢szen mÀs a helyzet. MÁg ugyanis a hangszeres ä mint a fogalom
is mutatja ä valamif¢le àszerrelÊ, eszk´zzel dolgozik, azaz k´zvetÁtû r¢v¢n szÂlaltatja
meg a zen¢t (ism¢t milyen pontos a nyelv: müveltetû hasznÀlatÀra k´telez benn¡nket),
s ezÀltal mesterk¢nt vagy àmasterÊ-k¢nt, alkalomadtÀn mesteremberk¢nt, de minden-
k¢ppen valami k¡lsû dolog uralÀsa r¢v¢n tev¢kenykedik, addig az ¢nekes meg van
fosztva ettûl a lehetûs¢gtûl. Pontosabban: amit a hangszeres kifel¢ irÀnyÁt, azt az ¢ne-
kesnek befel¢ kell fordÁtania, ́ nmaga mester¢nek, megszelÁdÁtûj¢nek kell lennie. M¢g
¢lesebben fogalmazva: az ¢nekesnek a sajÀt teste f´l´tt kell uralkodnia, hiszen ä ahogy
azt maguk az ¢rintettek is szeretik mondogatni ä hangszer¡ket a torkukban hordjÀk.
Ez a megfogalmazÀs egy¢bk¢nt nem teljesen pontos, hiszen nem csupÀn a hangszÀlak
dolgoznak, hanem egy ´sszetett testi apparÀtus: a gyomor, a rekeszizom, a t¡dû, a
l¢gutak, a fej ¡regei ¢s Ágy tovÀbb. °s akkor m¢g egy szÂt sem szÂltunk a hangmeg-
szÂlaltatÀssal automatizmusk¢nt egy¡tt jÀrÂ egy¢b testmozgÀsokrÂl, a szem- ¢s fejfor-
gatÀstÂl a k¢z emelget¢s¢n Àt a l¢peget¢sig ¢s a hajlongÀsig, amely mozdulatok hÀtter¢t
az ¢rzelmi-lelki telÁtetts¢g belsû ´nkifejez¢si ig¢nye ¢s az ezt harmonikusan megjele-
nÁteni k¢pes k¡lsû technikai eszk´z hiÀnya k´z´tt tÀmadt fesz¡lts¢g adja. Az ¢nekesnek
tehÀt azt is k¡l´n el kell sajÀtÁtania, mit ne tegyen, ha nem akar nevets¢gess¢ vÀlni.

Az ¢nekesnek ez¢rt fokozott m¢rt¢kben kell rendelkeznie az ́ nfegyelem, az ́ nura-
lom, a türûk¢pess¢g, a testi mük´d¢sek ellenûrz¢s¢nek ¢s szabÀlyozÀsÀnak k¢pess¢-
geivel, illetve az e k¢pess¢gekhez n¢lk¡l´zhetetlen diszpozÁciÂkkal (ez a dolog nehe-
zebbik r¢sze), ugyanakkor ä ez¢rt mintegy cser¢be ä kev¢sb¢ kell ismernie, ÀtlÀtnia,
ha tetszik, uralnia a zenei folyamat eg¢sz¢t. Nem meglepû hÀt, hogy presztÁzse zen¢sz-
k´r´kben ÀltalÀban alacsony (àmit vÀrsz tûle? nem zen¢sz, csak egy ¢nekes!Ê). Ugyan-
akkor a laikusok k´r¢ben a hangszeresekn¢l jÂval nagyobb (el)ismerts¢gre, n¢pszerü-
s¢gre tehet szert. çm n¢pszerüs¢ge, elismerts¢ge mÀs t¢nyezûknek tudhatÂ be, mint
a hangszerszÂlistÀk eset¢ben. Az utÂbbiaknÀl kev¢sb¢ szÀmÁt, ha kicsik, k´v¢rek, ko-
paszak, csÃnyÀk (azaz nem felelnek meg az aktuÀlis sz¢ps¢gideÀlnak), hiszen eset¡k-
ben az ember-munkaeszk´z viszony l¢nyeg¢bûl adÂdÂan az uralmi technika t´k¢le-



tess¢ge (azaz a hangszer megszelÁdÁt¢se ¢rdek¢ben kifejtett munka elleplez¢s¢nek ha-
t¢konysÀga) szabja meg az elismerts¢g m¢rt¢k¢t. Ugyanakkor az ¢nekes, aki eg¢sz tes-
t¢vel, teljes szem¢lyis¢g¢vel r¢szt vesz a zene megszÂlaltatÀsÀban, csak akkor vÀlhat
sikeress¢, n¢pszerüv¢, sztÀrrÀ, ha fizikai adottsÀgai is alkalmassÀ teszik erre (presz-
tÁzs¢t t´nkreteheti, ha Ágy v¢lekednek rÂla: àsz¢p hangja van, kÀr, hogy ilyen k´v¢rÊ).
MÀs szÂval: a hangszerszÂlista ¢s az ¢nekes tÀrsadalmi ¢szlel¢se elt¢r egymÀstÂl. Az
¢nekesnek sokkal inkÀbb ki kell el¢gÁtenie a publikum voyeurizmusÀt, lÀtÀssal ¢s kuk-
kolÀssal kapcsolatos sz¡ks¢gleteit.

Mindezek alapjÀn egy¢rtelmü: a zenei munkÀlkodÀsok k´z¡l az ¢nekes szÂlistÀ¢
kit¡ntetetten alkalmas arra, hogy nûk is v¢gezhess¢k. Hiszen mÁg a hûsszerelmes sze-
repk´rre kitermelûd´tt tenoristÀnÀl hatÀresetben m¢g elmegy, ha ä gy´ny´rü hangja
ellen¢re ä az isten alacsony termettel ¢s nagy fen¢kkel verte meg (noha û is szinte be-
hozhatatlan hÀtrÀnyban van a magas, d¢lceg ¢s v¢kony testalkatÃ tenoristÀval szem-
ben), egy hasonlÂ szerepk´rü àkoloratÃrÊ szoprÀnnÀl (micsoda kifejez¢s!!) mindez alig
elk¢pzelhetû: testi adottsÀgai d´ntûk lehetnek a sikerben. (Egy operatÀrsulat perife-
rikussÀga nem utolsÂsorban azzal m¢rhetû, milyen a szoprÀnok der¢kbûs¢ge ¢s a te-
norok Àtlagos testmagassÀga, s ebbûl adÂdÂan milyen gyakran fordul elû, hogy a ä
megemelt sarkÃ cipûj¢ben ä 167 cm-es Faust lÀbujjhegyen Àllva is alig ¢ri el a nyug-
dÁjazÀsa elûtt ÀllÂ, hatalmas keblü Margit vÀllÀt.) Az ¢nekesnû (az elsû h´lgy, prima
donna!) szerepk´re tehÀt egyenesen n¢lk¡l´zhetetlen, hiszen Àltala vÀlik (ha nem is
kiel¢gÁthetûv¢, de) legitimm¢ stilizÀlt formÀban ingerelhetûv¢ a k´z¢posztÀly f¢rfipub-
likum libidÂja, l¢nyeg¢ben a minden kultÃrÀban bevett kiel¢gÁt¢si formÀkkal (nyilvÀ-
noshÀz, prostitÃciÂ stb.) rokon mÂdon. Ebben az ¢rtelemben ä n¢mi fontoskodÀssal
ä Ãgy is lehetne fogalmazni, hogy az opera-¢nekesnû a k´z¢posztÀlybeli f¢rfi magas-
kultÃrÀba szublimÀlt erotikus vÀgyfantÀziÀinak hordozÂja.

S ahogy a zeneszerzû ¢s a karmester is tÃlnyomÂr¢szt f¢rfi, e megÀllapÁtÀs (m¢g ha
kev¢sb¢ egy¢rtelmüen) ¢rv¢nyes a zeneeszt¢tÀra, illetve zenekritikusra is, aki tulaj-
donk¢ppen nem mÀs, mint az uralkodÂ ¢rt¢krend ûre, a zen¢re vonatkozÂ ¢rv¢nyes
diskurzus Ãjrateremtûje. Ilyen ¢rtelemben a zenei ¡zemben a f¢rfiuralom t´bbsz´r´-
sen is biztosÁttatik: a zene komponÀlÀsakor, megszÂlaltatÀsakor ¢s ¢rt¢kel¢sekor. Ez
utÂbbi vonatkozÀsban t´bbsz´r´sen is, hiszen nemcsak a zen¢szek Àltal gyakran f´nn-
tartÀssal kezelt, sût egyenesen len¢zett kritikus (àaz¢rt lett kritikus, mert nem volt el¢g
jÂ zen¢sz!Ê), hanem a pozÁciÂjukat ¢s presztÁzs¡ket tekintve uralmi helyzetü zen¢sz-
tÀrsak is folyamatosan ¢rt¢kelnek. °s a zeneakad¢miÀk igazgatÂi, tansz¢kvezetûi, a
nagy tekint¢lyü zeneszerzûk, az operahÀzak ¢s zen¢s szÁnhÀzak fûemberei, karmeste-
rei, a lokÀlis vÀteszek, a zenekarok szÂlamvezetûi az esetek tÃlnyomÂ t´bbs¢g¢ben szin-
t¢n f¢rfiak. (TÃlnyomÂr¢szt, mondom, ami term¢szetesen nem zÀrja ki, hogy kiv¢te-
lesen nûk is vezetû pozÁciÂkat t´lthessenek be.)

HiÀba tanul az ¢nekesnû ¢nektanÀrnûn¢l (vagy a hegedüslÀny hegedütanÀrnûn¢l),
hiÀba tekinti a fiatal nû a mÀsik nût tanÁtÂmester¢nek, a zenei munkaerûpiacon Ãgy
¢rv¢nyes¡lhet, ha a szelekciÂs rÁtusok (vizsgÀk, zenei versenyek, meghallgatÀsok) f¢rfi
Át¢szei is kedvezûen ¢rt¢kelik teljesÁtm¢ny¢t. °s ha t´rt¢netesen ¢nekesnûrûl van szÂ,
a f¢rfi szakemberek Âhatatlanul figyelembe veszik a jel´lt nûi adottsÀgait is. Itt azon-
ban ajÀnlatos pontosan ¢s Âvatosan fogalmazni. ValÂszÁnüleg tÃlzÀs, amit csalÂdott
¢nekesnûktûl hallani, miszerint ànem volt el¢g nagy kurva ahhoz, hogy sikeres le-
gyenÊ. De ha a kurva fogalmÀt az Àrnyaltabb meggondolÀs kedv¢¢rt megfosztjuk min-
dennapi pejoratÁv jelent¢startalmÀtÂl, s ehelyett a prostituÀltat mint a f¢rfisz¡ks¢gle-
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tek kiel¢gÁt¢s¢re t´rekvû nût definiÀljuk, akkor talÀlhatunk megfontolandÂ elemet is
e sommÀs ÀllÁtÀsban. Azt ugyanis talÀn joggal f´lt¢telezhetj¡k, hogy k¢t azonos hangi
adottsÀggal rendelkezû ¢nekesnû k´z¡l (megengedve, hogy ez l¢tezik) elûnyt ¢lvez,
aki ä nagyon tÀgan fogalmazva ä nûk¢nt inkÀbb megnyeri a f¢rfiak tetsz¢s¢t. Minden-
nek pedig nem is annyira a nû fizikai megjelen¢se a f´lt¢tele, hanem az, hogy a f¢rfi-
akkal valÂ ¢rintkez¢se, kommunikÀciÂja sorÀn milyen jelent¢startalmakat ¢s ¢rz¡le-
teket k¢pes Át¢szeiben f´lszÁnre hozni. HatÀresetnek tekinthetû, amikor egy ¢nekesnû
elsûsorban szexuÀlis szolgÀltatÀsai r¢v¢n ¢rv¢nyes¡lhet. Ugyanakkor rendkÁv¡l fon-
tos, hogy megjelen¢s¢bûl, metakommunikÀciÂjÀbÂl, azaz testi viselked¢ss¢ r´gz¡lt be-
ÀllÁtÂdÀsaibÂl a f¢rfilibidÂt ingerlû szexualitÀs ne hiÀnyozz¢k. Az ¢nekesnûnek azt az
es¢lyt kell magÀban hordoznia, hogy k¢pes kiel¢gÁteni a f¢rfisz¡ks¢gleteket. °s ez csak
abban az esetben valÂsulhat meg, ha olyan emberleÀnya û, akinek van hajlama a tet-
sz¢s ¢s a rÀ irÀnyulÂ vÀgy f´lkelt¢s¢re.

Kicsit ÀltalÀnosabban mindez talÀn Ãgy is megfogalmazhatÂ, hogy a f¢rfilibidÂ moz-
gÀsba lendÁt¢s¢nek f´lt¢tele a heteroszexuÀlis nûi libidÂ normakonform mük´d¢se.
Nem tekinthetû tehÀt teljesen v¢letlennek, hogy a nû t¢nylegesen ¢s valÂs fizikai ¢r-
telemben kihez vonzÂdik, kivel l¢tesÁt pÀrkapcsolatot. °s itt nem a csupasz ¢rdekek
kiszÀmÁtott ¢rv¢nyesÁt¢s¢rûl van szÂ (persze ez nem zÀrhatÂ ki, de a dolog l¢nyege
szempontjÀbÂl megint csak hatÀresetnek tekinthetû), hanem arrÂl, hogy a nû k´ny-
nyebben vÀlasztja tetsz¢se tÀrgyÀul azt a f¢rfit, akinek t¢nyleges ¢s szimbolikus vagyona
jelentûs. Ebben az esetben a f¢rficsÀberû r¢sze ä a kulturÀlisan meghatÀrozott fizikai
sajÀtossÀgokon kÁv¡l ä az a tudÀs, hatalom, befolyÀs, amivel a szükebb szakmai-tÀrsas
¢s a tÀgabb tÀrsadalmi k´zegben rendelkezik. A nûi libidÂ akkor mük´dik normakon-
form mÂdon, ha olyan f¢rfit vÀlaszt, aki szÀmos vonatkozÀsban t´bb nÀla (nagyobb,
gazdagabb, ¢rettebb, befolyÀsosabb, f´lk¢sz¡ltebb, okosabb). Normakonform az a nû,
aki alÀveti magÀt a f¢rfiuralomnak, aki szÀmÀra term¢szetes, hogy àf´ln¢zzenÊ part-
ner¢re, aki ´ntudatlanul is sajÀt magÀnÀl magasabb presztÁzsü, illetve befolyÀsÃ f¢rfit
vÀlaszt, olyat, àakitûl tanulni lehetÊ, aki lehetûleg ä ÀrulkodÂ aprÂsÀgok ä ¢letkorban
¢s testmagassÀgban is f´l´tte Àll, akinek magasabb a j´vedelme, s ä mellesleg? ä àcsinos,
jÂk¢püÊ is.

Azaz ä hogy ezzel a jÂl bevÀlt fordulattal ¢lj¡nk ä minden Ãgy t´rt¢nik, mintha a
dolgok kezdettûl fogva, a term¢szet Àltal elrendezve, a legjobb rendj¡k szerint men-
n¢nek, mintha vÀltoztatÀsra semmi sz¡ks¢g ¢s es¢ly nem volna (nincs is sok!). Az (¢ne-
kes)nû tudomÀnya is ¢ppen abban Àll ä term¢szetesen az ¢nekl¢shez sz¡ks¢ges adott-
sÀgok, k¢szs¢gek ¢s technikÀk birtoklÀsa mellett (hangsÃlyozandÂ: mellette, a t´bbivel
egy¡tt, s nem azok utÀn vagy helyett!) ä, hogy f´nntartja ¢s mük´dteti ezt a term¢-
szetesnek tünû rendet: sajÀt, egy¢ni heteroszexuÀlis tapasztalataira tÀmaszkodva k¢-
pes tetsz¢st kivÀltani an¢lk¡l, hogy ennek ¢rdek¢ben k¡l´n erûfeszÁt¢seket kellene
tennie. Testt¢ vÀlt formÀban, ´ntudatlanul hordozza magÀban ¢vszÀzadok f´lhalmo-
zott ¢s kikristÀlyosodott nûi szerepk¢szlet¢t; û a par excellence tetszeni vÀgyÀs, meg-
felelni akarÀs. S miutÀn el¢rhetetlen, megfoghatatlan, Àm m¢gis ¢rz¢kelhetû, lÀthatÂ
¢s hallhatÂ, k¢pess¢ vÀlhat a voyeurvÀgyak mozgÀsba lendÁt¢s¢re.

Amikor a zenekritikus az ¢nekesnû nûis¢g¢rûl nem vesz tudomÀst, nagyon is logi-
kusan jÀr el. Ezzel ugyanis v¢gsû soron szak¢rtelm¢t bizonyÁtja a laikusok ¢s a benn-
fentesek szÀmÀra. A dolgok logikÀjÀbÂl k´vetkezik, hogy k¢nytelen Ãgy tenni, mintha
a tiszta szakmai f´lt¢telek megl¢t¢t vizsgÀlnÀ; hiszen forma szerint û csak a zene ¢rt¢-
kel¢s¢re f´lkent szakember, arra nincs jogosÁtvÀnya, hogy vizsgÀlati tÀrgyÀt szexuÀlis
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minemüs¢g¢ben is elemezze. (Hogy aztÀn ¢rt¢kel¢s¢ben milyen szerepet jÀtszik az el-
lenkezû ä vagy az azonos ä nem szexualitÀsÀnak olykor nem tudatos ¢szlel¢se, mÀs
k¢rd¢s.) Ha eltekintene a tÀrgyilagossÀg lÀtszatÀt keltû ¢rt¢kel¢stûl, ´nmaga hiteles-
s¢g¢t k¢rdûjelezn¢ meg. (Helyzete hasonlatos bÀrmely mÀs szem¢lyhez, aki a tudÂs
besz¢lû szerep¢ben, az ¢rdek- ¢s ¢rt¢kmentes objektivitÀs hü papjÀnak mutatkozva,
mintegy mell¢kesen ´nn´n pozÁciÂjÀt ¢s az Àltala szak¢rtett dolgok adott elrendezû-
d¢s¢nek mÂdjÀt is igazolja.) SajÀt hiteless¢g¢t az¢rt sem tanÀcsos megk¢rdûjeleznie,
mert megbecs¡lts¢ge t´bbnyire alacsony a zen¢szek k´z´tt. Szinte sz¡ks¢gszerü tehÀt,
hogy figyelmen kÁv¡l hagyja a zenei ¢let viszonyai m¢ly¢n rejlû f¢rfiuralom jelens¢g¢t.
Ami egy¢bk¢nt ä ¢s ez ism¢t a dolog logikÀjÀbÂl adÂdik ä az¢rt sem esik nehez¢re,
mert valÂszÁnüleg ¢szre sem veszi; szeme nem lÀtja, f¡le nem hallja: ¢rz¢kszervei mÀs-
ra vannak beprogramozva.

A àdolog logikÀjaÊ ugyanis az, hogy a zen¢n kÁv¡li meghatÀrozottsÀgok, egyenlût-
lens¢gek a àmagas zen¢benÊ transzformÀlÂdott formÀjukban jelennek meg. A tÀrsa-
dalmi megk¡l´nb´ztet¢seknek megvannak a zeneiv¢ stilizÀlt megfelelûik: a kis- ¢s
nagyformÀk, a hangszerek, a hangszercsoportok, a ritmus, a tempÂ, a hangerû sajÀ-
tossÀgai, a hangnemek szimbolikÀja ¢s Ágy tovÀbb. Ugyanakkor ä ez utÂbbinÀl marad-
va ä tudjuk, a àf¢rfiasÊ dÃr ¢s a ànûiesÊ moll szembenÀllÀs m¢g csupÀn igen elnagyolt
karakterbeli elt¢r¢seket jel´l, hiszen micsoda tÀvolsÀgok vÀlasztjÀk el mondjuk a C-
dÃrt a Desz-dÃrtÂl vagy a fisz-mollt az f-molltÂl, s mekkora k¡l´nbs¢g lehet egy fuvo-
la-zongora szonÀta f-moll t¢tele vagy egy nagyzenekari versenymü f-moll zÀrÂt¢tele
k´z´tt!

Ezek persze evidenciÀk. çm e mind bonyolultabbÀ vÀlÂ evidenciÀkbÂl, a meghala-
dÀsok, az ÃjraformÀlÀsok, a hivatkozÀsok kimerÁthetetlen bûs¢g¢bûl ¢p¡l f´l az eg¢sz
zenet´rt¢net, melynek sorÀn a k´r¡lm¢nyektûl ugyan nem f¡ggetlen, de m¢gis ́ nÀllÂ
belsû logika szerint szervezûdû, ´nÀllÂ ¢letet ¢lû hangzÂ zenei vilÀg Ãjabb ¢s Ãjabb
jelent¢startalmakkal telÁtûdik. Ezeket a jelent¢startalmakat a àmagas zeneÊ eset¢ben
ÀltalÀban nem tÃl szerencs¢s (¢s fûleg: nem tÃl ¢rdekes) k´zvetlen kapcsolatba ÀllÁtani
a tÀrsadalmi t¢nyezûkkel. (NyilvÀnvalÂ, hogy p¢ldÀul a men¡ett honnan ker¡lt a ze-
n¢be, s az is, hogy milyen k´zvetett megrendelûi ig¢nyeknek k´sz´nhetûen van jelen.
Az izgalmas k¢rd¢s mindig az, hogyan illeszthetû be egy adott mü eg¢sz¢be ¢s a ko-
rÀbbi men¡ett-t¢telek sorÀba.)

Ugyanakkor mindez nem jelenti azt, hogy e k´zegben ne ¢rv¢nyes¡ln¢nek egy¢b
tÀrsadalmi megk¡l´nb´ztet¢sek, melyek a szorosan vett zenei t¢tek ¢s szempontok elû-
t¢rbe ker¡l¢se k´vetkezt¢ben az ¢rintettek szÀmÀra t´bbnyire ¢szlelhetetlenek, mivel
maguktÂl ¢rtetûdûknek, adottsÀgoknak tünnek. A k´zvetÁt¢sek ¢s Àtt¢telek jÀt¢kÀnak
k´sz´nhetûen a zenei erût¢rben ilyen a f¢rfiuralom is: a zen¢l¢shez k¢pest l¢nyegte-
lennek tekintett, k¡lsû eredetü, ´ntudatlan beÀllÁtÂdÀsok k´vetkezm¢nye, s mint
ilyen, a figyelem k´r¢n kÁv¡l reked. Hiszen a mÀsik nem irÀnti viszony elsajÀtÁtÀsa a
szocializÀciÂ olyan szÁnhelyeirûl szÀrmazik, amelyek lÀtszÂlag semmi kapcsolatban sin-
csenek a szorosan vett zenei tev¢kenys¢ggel.

(Mell¢kesen ¢rdemes megjegyezni: igen jellemzû, hogy a zenemüvel¢s szexuÀlis je-
lent¢startalmai egyre nyilvÀnvalÂbbakkÀ vÀlnak, ahogy a populÀris müfajok fel¢ k´-
zelÁt¡nk. Az operettet p¢ldÀul az operÀtÂl a zenei ¢s dramaturgiai sajÀtossÀgok mellett
az is megk¡l´nb´zteti, hogy k¢szen tÀlalt szerepk¢szlet¢ben pontosan k´r¡lhatÀrolt
nemi identifikÀciÂs ¢s vÀgybeteljesÁt¢si mintÀkat kÁnÀl. Dramaturgiai masin¢riÀjÀt
mindenekelûtt a hÂdÁtÂ f¢rfiassÀgot megtestesÁtû bonvivÀn ¢s az ¢let¢t e f¢rfiassÀgnak
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alÀvetû primadonna konfliktusokkal teli, Àm a harmadik felvonÀsban v¢g¡l beteljese-
dû szerelme tartja mük´d¢sben. A bonvivÀn [azaz àbon vivantÊ, àjÂl ¢lûÊ] olyan f´l-
szabadult Ãriember, aki ¢let¢t a f´ldi gy´ny´r´k fogyasztÀsÀval t´lti: a felsû osztÀlyok-
hoz tartozik tehÀt. Don Juan elk¢nyeztetett utÂda û, akiben azonban mÀr f´l sem me-
r¡l, hogy szembeszeg¡lj´n a kûszoborral. Az operett vilÀgÀban erre k¡l´nben sem vol-
na lehetûs¢ge, hiszen ez a müfaj nem ismeri a heroikus, tragikus v¢gü k¡zdelmet vagy
a rem¢nytelen, beteljes¡letlen szerelmet. L¢nyege a beteljes¡l¢s, a kiel¢g¡l¢s, a meg-
k´nnyebb¡l¢s. Ezt k´zvetÁti az alsÂbb osztÀlybeli [tehÀt a n¢zûk nagy r¢sz¢nek tÀrsa-
dalmi hÀtter¢vel azonos] szubrett ¢s tÀncos komikus egymÀsra talÀlÀsa is. Az operett
egy¢rtelmü stilizÀltsÀggal jelenÁti meg a felt´rekvû tÀrsadalmi csoportok aszk¢zistûl ¢s
pr¡d¢riÀtÂl terhes vÀgyk¢peit. A kispolgÀr szÀmÀra az operettszÁnhÀz a kuplerÀj, a
primadonna a prostituÀlt.

Az sem v¢letlen, hogy a popzen¢ben a nûk csaknem mindig ¢nekelnek, s hangsze-
ren szinte sohasem jÀtszanak. Szerep¡kben kit¡ntetett jelentûs¢ge van nûis¢g¡knek
¢s nûiess¢g¡knek. Szinte elk¢pzelhetetlen, hogy nyÁlt ¢s k´zvetlen szexuÀlis jelen-
t¢startalmak folyamatos kisugÀrzÀsa n¢lk¡l a popzene k¡l´nb´zû müfajaiban egy nû
hosszabb ideig a pÀlyÀn tudjon maradni. Itt mÀr nem stilizÀlt, hanem leplezetlen for-
mÀban nyilvÀnul meg a nûi szexualitÀs ä k´nnyen ¢s gyorsan f´lgerjesztve a t¡relmet-
len f¢rfivÀgyakat. Ugyanakkor elgondolkodtatÂ az is, hogy a nyolcvanas-kilencvenes
¢vek szuper- ¢s megasztÀrjainak szexuÀlis identitÀsa milyen irÀnyba vÀltozik. MÁg a
hetvenes ¢vekben David Bowie transzvesztita ¢s biszexuÀlis megnyilvÀnulÀsai t´bb-
nyire megr´k´ny´d¢st keltettek, s hozzÀjÀrultak Bowie pÀlyaÁv¢nek hanyatlÀsÀhoz, a
nyolcvanas ¢vek mÀsodik fel¢ben az agresszÁv maszkulinitÀsÀval a f¢rfiakban kasztrÀ-
ciÂs szorongÀst ¢s erotikus vÀgyakat [ha tetszik: a kasztrÀciÂ perverz erotikus vÀgyk¢-
peit] egyszerre f´lkeltû Madonna szupersztÀrrÀ vÀlhatott. Azzal a Michael Jacksonnal
egy¡tt, aki aszexuÀlis, szüzies, infantilis [azaz potenciÀlisan polimorf perverz], am-
bivalens bûrszÁnü, androg¢n l¢nyk¢nt jelent meg. Ilyen ¢rtelemben az identitÀsha-
tÀrokat ÀthÀgÂ Jackson figurÀja azt jelzi, hogy a posztmodern a t´megkultÃrÀba is
behatolt.)

Min¢l inkÀbb kollektÁv a termel¢s technikai folyamata, annÀl kisebb az es¢lye, hogy
benne a nûk uralmi helyzetbe ker¡lhessenek. Ilyen ¢rtelemben akÀr t´rv¢nyszerünek
is tekinthetj¡k, hogy a karmester vagy a szÁnhÀzrendezû ÀltalÀban f¢rfi. E tev¢keny-
s¢gek egy¢bk¢nt a zeneszerzû ¢s a drÀmaÁrÂ munkÀjÀbÂl szakadtak ki a XIX. szÀzad-
ban, nem utolsÂsorban ¢ppen az¢rt, hogy az egyre t´bbre, magasabbra t´rekvû, meg-
n´vekedett termelûapparÀtusokat l¢trehozÂ, Àm azok k´zvetlen ellenûrz¢s¢re immÀr
k¢ptelen alkotÂ az û segÁts¢g¡kkel f´nntarthassa befolyÀsÀt. (A romantikÀnak a nagy,
a m¢g nagyobb, a tÃlcsordulÂan sz¢lsûs¢ges irÀnti vonzÂdÀsa f´lfoghatÂ az ´nmagÀt
a t´rt¢nelem magaslatÀn ¢rzû f¢rfi omnipotencia-megnyilvÀnulÀsak¢nt is.) Azt is le-
hetne mondani, hogy az omnipotencia-tÃlteng¢s mell¢kterm¢ke e k¢t szaktev¢keny-
s¢g. Tipikus f¢rfimunkÀk, hiszen l¢nyeg¡k a vezet¢s, az igazgatÀs, az uralmi szaksze-
rüs¢g, az emberek ¢s a dolgok f´l´tti rendelkez¢s, mÀsok engedelmess¢g¢nek kik¢ny-
szerÁt¢se. E tekintetben egy¢bk¢nt erûteljesen hasonlatosak a bankigazgatÂhoz vagy
az uradalmi int¢zûh´z, csak ¢ppen ûk a müalkotÀsok szimbolikus vagyonÀval t´rt¢nû
gazdÀlkodÀsÀ¢rt felelûsek (bele¢rtve az ennek megtermel¢s¢t szolgÀlÂ àemberi tûk¢tÊ
is). °s ahogy a bankigazgatÂ ¢s az int¢zû f´l´tt ott a nagytûk¢s vagy a f´ldesÃr, a kar-
mester ¢s a szÁnhÀzrendezû f´l´tt holtÀban is ott regnÀl az alkotÂ müv¢sz.

A karmester ¢s a rendezû munkÀlkodÀsa k´z´tti alapvetû k¡l´nbs¢g, hogy az elûbbi
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lÀtvÀnyosan uralkodik, ha tetszik, demonstrÀlja az uralmat, mik´zben test¢vel kifeje-
zett f¢rfibravÃrokat hajt v¢gre. Ugyanakkor a zen¢szek f´l´tti uralma szükebb k´rü,
mint a rendezû¢ a szÁn¢sz felett. JÂllehet a karmester is a legszükebben vett müv¢szi-
´nmegvalÂsÁtÀsi dimenziÂban kontrollÀlja ¢s vezeti a muzsikust, a szakma jelleg¢bûl
(a muzsikus a hangszer¢vel ¢s nem a sajÀt test¢vel jÀtszik), valamint a zene stilizÀltsÀ-
gÀbÂl ¢s spiritualizÀltsÀgÀbÂl adÂdÂan a zen¢sz szem¢lyis¢g¢t, szem¢ly¢t viszonylag
kev¢sb¢ uralja. Ezzel szemben a rendezû sokkal k´nnyebben vÀlhat a szÁn¢sz test¢nek
¢s lelk¢nek urÀvÀ, ´nk¢ntelen¡l is ellensÃlyozva, hogy tev¢kenys¢ge a laikusok szÀ-
mÀra lÀthatatlan. A karmesteri libidÂ beteljes¡l¢se, amikor f´nt Àll a dobogÂn, s a t´-
meg szeme lÀttÀra àvarÀzsolja a zen¢tÊ (Àlmom az, nyilatkozzÀk a karmesterek, hogy
a dobogÂn haljak meg, az utolsÂ taktus leint¢se utÀn ä v´.: ZrÁnyi kirohanÀsa). A ren-
dezûi libidÂ akkor el¢g¡l ki, ha azt csinÀlhat a szÁn¢sszel, amit akar. Ha szabadon ren-
delkezhet (etimolÂgia!) vele, s egy szem¢lyben lehet apja, papja, pszichoanalitikusa,
cinkosa, szeretûje, parancsnoka. (Micsoda gy´ny´rü int¢zm¢nye a tÀrsadalmiasult tu-
datalattinak, hogy a szÁnhÀzi sÃgÂ t´bbnyire nû, aki biztonsÀgot nyÃjt, s egy szÁnpad
alatti s´t¢t lyukban rejtûzk´dve mindig rendelkez¢sre Àll. Ha tetszik: a szÁnpad nap-
s¡t´tte ¢s vesz¢lyekkel teli sziget¢n ¢lû szÁn¢sznek sz¡ks¢ge van arra, hogy a thalassa-
anyam¢ly ´lelje k´r¡l ût.)

Az es¢ly, hogy a nûk hatalmi helyzetbe ker¡ljenek, tovÀbb cs´kken, ha a kollektÁv
termel¢si mechanizmusok a t´rt¢nelmi r¢gmÃltban gy´kereznek. A zen¢l¢s ¢s a szÁn-
hÀzi jellegü jÀt¢kok ¢s rÁtusok kifejezetten ilyen tev¢kenys¢gek, hiszen ¢vezredes r´g-
z¡l¢sek, tradÁciÂk mük´dtetik ûket. Az alkotÀs folyamata ugyan pÀr szÀz ¢ve individuÀ-
lis tev¢kenys¢g, a megvalÂsÁtÀs, a t¢nyleges termel¢s azonban mÀr kifejezett csapat-
munka, melyre a k´z´ss¢gi kapcsolatok ¢s munkÀlkodÀs archaikusan r´gz¡lt, mÀshol
elsajÀtÁtott normÀi vonatkoznak. S mivel e normÀk nem a szorosan vett zen¢l¢ssel vagy
szÁnhÀzi munkÀval Àllnak kapcsolatban, az ¢rintettek szÀmÀra rejtve maradnak: a f¢r-
fiuralom ä mik¢ppen az ¢let mÀs szÁnterein ä ¢szrev¢tlen¡l hatol be ezekbe a vilÀgokba.

Ha e gondolatot elfogadjuk, akkor t´bb¢-kev¢sb¢ ¢rthetûv¢ vÀlik, hogy mi¢rt je-
lentek meg hamarabb a nûk azokon a müv¢szeti piacokon, amelyek nem ig¢nyelt¢k
a k´z´s tev¢kenyked¢st, ¢s technikailag sem kÁvÀntÀk valamely termelûi csoport ural-
mÀt. Reg¢nyt vagy verset Árni, festeni vagy gobelint szûni lehet egyed¡l, egy lakÀs vagy
egy müterem m¢ly¢n, az alkotÀs folyamatÀt magÀval a tÀrgyiasulÀssal egyszer s min-
denkorra lezÀrva. (Persze az ¢rt¢kel¢s ¢s az ¢rt¢kesÁt¢s sorÀn a nûi alkotÂknak m¢g
ma is nem vÀrt ellenÀllÀssal kell szÀmolniuk. °rdemes volna annak is utÀnan¢zni, hogy
a napilapok, müv¢szeti folyÂiratok vagy a t´megkommunikÀciÂ szerkesztûi k´z´tt ho-
gyan alakulnak a nemi arÀnyok. JÂllehet a nûk egyre inkÀbb jelen vannak e pozÁciÂk-
ban, valÂszÁnüleg itt is jelentûs a f¢rfit´bbs¢g.) De a drÀmaÁrÀs, a zeneszerz¢s (vagy
akÀr az ¢pÁtûmüv¢szet!) a papÁron elv¢gzett munkÀkat k´vetûen k´z´s tev¢kenys¢-
gekkel folytatÂdik, melyek gyakorlÀsÀban kit¡ntetett szerep¡k van a tÀrsadalom egy¢b
munkaszervezeteiben kialakult hatalmi viszonyoknak. A müalkotÀs v¢gsû formÀjÀnak
kialakÁtÀsÀban Ágy a nûk sokkal nehezebben ¢rv¢nyesÁthetik akaratukat.

(A popzenei iparhoz hasonlÂan a nûre nagy sz¡ks¢g van a hatalmas hasznot ter-
melû, kulcspozÁciÂiban f¢rfiak Àltal uralt filmiparban is, de csak addig a m¢rt¢kig,
ameddig a rendkÁv¡l pontosan k¢zben tartott [azaz ismert ¢s Ãjratermelt] t´megÁzl¢s
sz¡ks¢gletei ezt indokolttÀ teszik. A hollywoodi tÁpusÃ, nûk sorsÀval ¢s probl¢mÀival
foglalkozÂ ànûi filmetÊ k¢szÁtû szakemberek test¡let¢ben a filmrendezûnûre minde-
nekelûtt az¢rt van sz¡ks¢g, mert neve a term¢ket hitelesÁtû kivÀlÂ Àruv¢djegyk¢nt szol-
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gÀl. Hiszen ne feledj¡k: az ilyen ànûi filmekÊ tÃlnyomÂ r¢sz¢nek nem csupÀn produ-
cere vagy gyÀrtÂ c¢g¢nek legt´bb vezetûje, hanem operatûre is f¢rfi! Azaz: v¢gsû soron
a ànûi problematikÀtÊ f¢rfiszemmel lÀtjuk. °s itt elsûsorban nem is az operatûr biolÂ-
giai nem¢rûl van szÂ, hanem arrÂl, hogy a kamera n¢zûpontja alapvetûen f¢rfin¢zû-
pont. Az objektÁv [sic!] mindenhonnan ¢s sehonnan a vilÀgra irÀnyulÂ, mindent lÀtÂ
isteni pillantÀsa ugyanakkor univerzÀlis n¢zûpont is; olyannyira, hogy a nûk szÀmÀra
is ez tünik megszokottnak, term¢szetesnek.)

Ahogy a nûk hangszerekben is inkÀbb a kicsit, az intimet, a meghittet, a lÀgyat, a
pasztellszÁnüt kedvelik (nem v¢letlen, hogy elûszeretettel vÀlasztjÀk a fuvolÀt, a vonÂs
hangszereket vagy a hÀrfÀt), a mindennapi ¢letben ¢s az alkotÀs egy¢b ter¡letein is
¢rv¢nyes¡lnek e vÀlasztÀsaik. Gondoljunk csak arra, milyen szÁvesen vÀsÀrolnak ma-
guknak kis autÂkat (p¢ldÀul a Polski Fiatot Kelet-EurÂpÀban, amit Nyugaton minden
tovÀbbi n¢lk¡l behelyettesÁthet¡nk az Opel CorsÀval, a Renault TwingÂval vagy az ar-
chaikusabb, ugyanakkor anakronisztikussÀgÀban rafinÀltabb, 68-as reminiszcenciÀkat
hordozÂ Citro©n 2 Chevaux-val); hogy mennyire szeretik a kiscicÀt ¢s az egy¢b kicsi
Àllatokat, vagy hogy milyen szÁvesen etetik az ´regasszonyok a galambokat!

UgyanÁgy nem v¢letlen az sem, hogy a nûk szÁvesebben müvelik a kisplasztikÀt, a
kerÀmiÀt, a grafikÀt, elûszeretettel fonnak-szûnek, dÁszÁtenek, mik´zben tÀblak¢pfes-
tûbûl vagy a monumentÀlis szobrÀszat müvelûj¢bûl jÂval kevesebb akad k´z´tt¡k. Az
intim ¢s meghitt m¢retü, ÀtlÀthatÂ ¢s k´nnyen uralhatÂ tÀrgyak ¢s tev¢kenys¢gek: a
kis t¢rig¢nyü kerÀmia, a lakÀsbelsû dÁszÁt¢s¢t szolgÀlÂ gobelin, a kamarazen¢l¢s, a vers-
vagy essz¢ÁrÀs (¢s alkalomadtÀn a galambetet¢s) egy korlÀtozott ¢lett¢r Àltal megsza-
bott ¢s m¢lyen bev¢sett diszpozÁciÂ kifejezûd¢sei. E beÀllÁtÂdÀs a sÃgÂlyuk, a konyha,
a gyermekszoba, a prÂbaterem vagy a szalon intimebb l¢pt¢kü, b¢k¢sebb ¢s ´ssze-
egyeztet¢sre hajlamosÁtÂ tereiben ¢rzi magÀt otthonosan, ezeket k¢pes belakni. E be-
ÀllÁtÂdÀs idegenkedik a k¡lsû t¢rtûl, nehezen tudja elgondolni a nagy ¢s v¢g¢rv¢nye-
sen lezÀrt racionÀlis szerkezeteket: a hÀzakat, szoborcsoportokat, zenemüveket ¢s szÁn-
darabokat. K¢nyelmetlen szÀmÀra a virtus, a hÂdÁtÀs, a harc ¢s a visszafordÁthatatlan-
sÀg vilÀga. Nem szÁvesen rugaszkodik el a szilÀrd talajrÂl, hiszen ehhez a rend, a k´-
z¢ppont, az eg¢sz ¢rz¢kel¢s¢nek magabiztossÀga sz¡ks¢geltetne. Kolumbuszt csodÀ-
lattal vegyes szorongÀssal szeml¢li.

A maszkulin optikÀjÃ tÀrsadalmi vilÀg ugyanakkor a nûi diszpozÁciÂkat ¢s megnyil-
vÀnulÀsait szexualizÀlt jelent¢startalmak hordozÂik¢nt ¢szleli. A f¢rfiak, akarva-aka-
ratlanul, vÀgyk¢peiket a l¢tezû vilÀg rendj¢v¢ varÀzsoljÀk: amikor a fuvolista vagy csel-
lista nûkkel kapcsolatos pornogrÀf vÀgyfantÀziÀikat ki¢lik, f´nntartjÀk a f¢rfiuralom
szimbolikus univerzumÀt (ha tetszik: r¢szt vesznek a f¢rfilibidÂ tÀrsadalmi mük´dte-
t¢s¢ben). Annak f´lt¢telez¢se, hogy a nû a fuvolÀval tulajdonk¢ppen falloszt illeszt aj-
kÀhoz (melynek perverzitÀsÀt csak rafinÀltabbÀ teszi, hogy a tÀrgy-f¢tist nem kapja be,
csak fÃjja, azaz a vÀgyott aktust k¢tszeresen ä a tÀrgy-szimbÂlum ¢s a mozdulat-szim-
bÂlum r¢v¢n ä imitÀlja), a narcisztikus fallogocentrizmus par excellence kivet¡l¢se,
melyben az is benne foglaltatik, hogy a vÀgyk¢pek a nû szÀmÀra ä legalÀbbis nem tu-
datos szinten ä ugyanÃgy megjelennek. A legk¡l´nb´zûbb dimenziÂkban ¢rv¢nyes¡lû
f¢rfiuralomnak k´sz´nhetûen az ´nbeteljesÁtû f¢rfifantÀziÀk a kapcsolatokat, a gon-
dolkodÀst, m¢gpedig a nûi gondolkodÀst, a nûi tudattalant, a nûi libidÂt is meghatÀ-
rozÂ tÀrsadalmi int¢zm¢nyekk¢ vÀlnak. Hiszen melyik nû az, aki e f¢rfivÀgyakkal valÂ
talÀlkozÀs utÀn az Àltala v¢gzett tev¢kenys¢g szexualizÀlt jelent¢startalmaitÂl elvonat-
koztathat? A tudatos elhatÀrozÀs ¢s elhatÀrolÂdÀs pedig, legyen az egy¢ni vagy kol-
lektÁv, legjobb esetben is csak hosszÃ tÀvon k¢pes a vilÀg ÀtalakÁtÀsÀra.




